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مث أضرب عن ذلك جبملة (أم تنبئونه مبا ال يعلم يف األرض) وهي  أم  املنقطعة. ودلت (أم) على أن ما بعدها يف معىن   

االستفهام، وهو إنكاري توبيخي، أي ما كان لكم أن تفرتوا على هللا فتضعوا له شرركا    ينبرئكم بودرودهم، فقولره (مبرا ال 
ة غررا املودررود ألن مررا ال يعلمرره هللا ال ودررود لرره إذ لررو كرران مودررودا   كرر  علررى علررم العرر م بكرر  يعلررم يف األرض) كنايرر

شي . وتفقد ذلك ب(األرض) لزايدة جتهيلهم ألنه لو كان كفي عن علمره شري  يفري عنره مرا ال يررخ وملرا هفيرت عنره 
 مودودات عظيمة بزعمكم. 

 يف السماوات وال األرض) زايدة يف التعميم.  ويف سورة يونس (ق  أتنبئون هللا مبا ال يعلم 
و(أم) الثانية متصلة هي معادلة مهزة االستفهام املقدرة يف (أم تنبئونه). وإعادة البا  للتأكيد بعد  أم  العاطفة. والتقردير:  

 ب  أتنبئونه مبا ال يعلم يف األرض ب  أتنبئونه بظاهر من القول. 
 الوضوح ب  هو مشتق من الظهور مبعىن الزوال كناية عن البط ن، أي مبجرد الثبات وليس الظاهر هنا من الظهور مبعىن 

 له وليس حبق، كقول أيب ذؤيب:          
 وتلك شكاة ظاهر عنك عارها وقول سربة بن عمرو الفقعسي:            
هر وقوله (ب  زين للذين كفروا مكرهم) إضراب أعاتنا ألباهنرا ولرحرومرهرا                      وذلك عاراي اي ابن ريطة ظا  

عن االحتجاج عليهم إببطال إهلية أصنامهم إىل كش  السبب، وهو أن أمية املشركني زينوا للذين كفروا مكرهم هبم إذ هبم 
 وضعوا هلم عبادهتا. 

والر  سررورة عل عمرران، وعنررد واملكرر: إهفرا  وسررال  الضررد وتقرردم عنرد قولرره (ومكرروا ومكررر هللا وهللا هرا املرراكرين) يف أ 
قولره (أفرأمنوا مكرر هللا) يف سررورة األعرراد، وعنرد قولره (وإذ ميكررر برك الرذين كفرروا) يف سررورة األنفرال، واملرراد هنرا أن أميررة 
الكفر مث  عمرو بن حلي وضعوا للعرب عبادة األصنام وحسنوها إليهم مظهرين هلم إهنا حق ونفع وما أرادوا بذلك إال أن 

 ادة هلم ليسودوهم ويعبوهم. يكونوا ق
فلما كان الفع  املبين للمجهول يقتضي فاع  منواي كان قوله (زين للذين كفروا) يف قوة قولك: زين هلرم مرزين. والشري    

املزين  ابلفتح  هرو الرذي الكر م فيره وهرو عبرادة األصرنام فهري املفعرول يف املعرىن لفعر  الترزيني املبرين للمجهرول، فتعرني أن 
وع بعرد ذلرك الفعر  هرو املفعرول يف املعرىن، فر  دررم أن مكررهم هرو املفعرول يف املعرىن، فتعرني أن املكرر مرراد بره عبرادة املرفر

األصنام. وهبرذا يتجره أن يكرون إضرافة (مكرر) إىل ضرما الكفرار مرن إضرافة املصردر إىل مرا هرو يف قروة املفعرول وهرو ببرا  
 التعدية، أي املكر هبم ممن زينوا هلم. 

تضمن هذا االحتجاج أساليب وهصوصيات: أحدها: توبيخهم على قياسهم أصنامهم على هللا يف إثبات اإلهلية هلا وقد  
 قياسا فاسدا النتفا  اجلهة اجلامعة فكي  يسوي من هو قالم على ك  نفس مبن ليسوا يف شي  من ذلك. 
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 اثنيها: تبهيلهم يف دعلهم أمسا  ال مسميات هلا عهلة.  
 ال كون أصنامهم عهلة أبن ال يعلمها عهلة، وهو كناية عن انتفا  إهليتها. اثلثها: إبط 
 رابعها: أن ادعا هم عهلة جمرد ك م ال انطباق له مع الواقع، وهو قوله (أم بظاهر من القول).  
 ا مكرهم). هامسها: أن ذلك متويه ابط  روده فيهم دعاة الكفر، وهو معىن تسميته مكرا يف قوله (ب  زين للذين كفرو  
 سادسها: أهنم يصدون الناس عن سبي  اهلدخ.  
وعطرر  (وصرردوا عررن السرربي ) علررى للررة (زيررن للررذين كفررروا مكرررهم). وقرررأف اجلمهررور  بفررتح الصرراد  فهررو ابعتبررار كررون  

صرد بعرد أن مضمون كلتا اجلملتني من أحوال املشرركني: فراألوىل ابعتبرار كروهنم مفعرولني، والثانيرة ابعتبرار كروهنم فراعلني لل
انفعلوا ابلكفر، وقرأف عاصم، ومحزة، والكسالي، وهل  (وصدوا)  بضم الصاد  فهو كجملة (زيرن للرذين كفرروا) يف كرون 

 مضمون كلتيهما دع  الذين كفروا مفعوال للتزيني والصد. 
 وللة (ومن يضل  هللا فما له من هاد) تذيي  ملا فيه من العموم.  
وابرن كثرا يف إثبرات اي  (هراد) يف حالرة الوصر  عنرد قولره تعراىل (ولكر  قروم هراد) يف هرذف  وتقردم اير د برني اجلمهرور 

 السورة. 
 [)  34(هلم عذاب يف احلياة الدنيا ولعذاب اآلهرة أشق وما هلم من هللا من واق] 
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مئ إىل وعيد يسال عنه السامع. وفيه استئناد بياين نشأ عن قوله (ومن يضل  هللا فما له من هاد) ألن هذا التهديد يو   

تكملررة للوعيررد املتقرردم يف قولرره (وال يررزال الررذين كفررروا تصرريبهم مبررا صررنعوا قارعررة) مررع زايدة الوعيررد مبررا بعررد ذلررك يف الرردار 
 اآلهرة. 

 وتنكا (عذاب) للتعظيم، وهو عذاب القت  وايزي واألسر. وإضافة (عذاب) إىل (اآلهرة) على معىن  يف  .  
 من) الداهلة على اسم اجل لة لتعدية (واق). و(من) الداهلة على (واق) لتأكيد النفي للتنصيص على العموم. و( 
 والواقي: احلال  دون الضر، والوقاية من هللا على حذد مضاد، أي من عذابه بقرينة ما ذكر قبله.  
هرررا تلرررك عقرررت الرررذين اتقررروا وعقرررت الكرررافرين (مثررر  اجلنرررة الرررق وعرررد املتقرررون جترررري مرررن  تهرررا األهنرررار أكلهرررا دالرررم وظل 

[) اسررتئناد ابترردالي يررتبل بقولرره (الررذين عمنروا وعملرروا الصرراحلات طرومب هلررم). ذكررر هنرا مبناسرربة ذكررر ضرردف يف 35النرار]
قولرره (ولعررذاب اآلهرررة أشررق). واملثرر : هنررا الصررفة العجيبررة، قيرر : هررو حقيقررة مررن معرراين املثرر ، كقولرره تعرراىل (و  املثرر  

لى)، وقي : هو مستعار من املث  الذي هو الشبيه يف حالة عجيبة أطلق على احلالة العجيبة غا الشبيهة ألهنا دديرة األع
 ابلتشبيه هبا. 

وللرة (جترري مرن  تهرا األهنرار) هررب عرن (مثر ) ابعتبرار أهنررا مرن أحروال املضراد إليره. فهري مرن أحروال املضراد لشرردة  
 قال: صفة زيد أمسر. امل بسة بني املتضايفني، كما ي
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 وللة (أكلها دالم) هرب اثن، واألك  ابلضم: املأكول، وتقدم.  
ودوام الظ  كناية عن التفاد األشجار حبيث ال فررا  بينهرا تنفرذ منره الشرمس، كمرا قرال تعراىل (ودنرات ألفافرا)، وذلرك  

 من حمامد اجلنات وم ذها. 
 وللة (تلك عقت الذين اتقوا) مستأنفة.  
شارة إىل اجلنة بصفاهتا حبيث صارت كاملشاهدة، واملعىن: تلك هي الق مسعتم أهنا عقت الدار للذين يوفون بعهرد هللا واإل 

إىل قوله (ويدرأون ابحلسنة السيئة) إىل قوله (فنعم عقرت الردار) هري اجلنرة الرق وعرد املتقرون. وقرد علرم أن الرذين اتقروا هرم 
مراتررب التقرروخ اإلميرران. وللررة (وعقررت الكررافرين النررار) مسررتأنفة للمناسرربة ابملضررادة.  املؤمنررون الصرراحلون كمررا تقرردم. وأول

 وهي كالبيان جلملة (وهلم سو  الدار). 
(والررذين عتينرراهم الكترراب يفرحررون مبررا أنررزل إليررك ومررن األحررزاب مررن ينكررر بعضرره) الررواو ل سررتئناد. وهررذا اسررتئناد   

اب يف حسررن تلقرريهم للقرررعن بعررد الفرررا  مررن ذكررر أحرروال املشررركني مررن قولرره ابترردالي انتقرر  برره إىل فضرر  لرربع  أهرر  الكترر
 (كذلك أرسلناك يف أمة) اخل، ولذلك دا ت على أسلوهبا يف التعقيب جبملة (ق  إمنا أمرت أن أعبد هللا وال أشرك به). 

منرروا اب  وهررم املؤمنررون، وفريررق  واملناسرربة هرري أن الررذين أرسرر  إلرريهم ابلقرررعن انقسررموا يف التصررديق ابلقرررعن فرقررا: ففريررق ع 
كفررروا برره وهررم مصررداق قولرره (وهررم يكفرررون ابلرررمحن). كمررا تقرردم أنرره عالررد إىل املشررركني املفهررومني مررن املقررام كمررا هررو 

 مصطلح القرعن. 
 وهرذا فريرق عهرر أيضرا أهر  الكتراب وهرو منقسرم أيضرا يف تلقري القررعن فررقتني: فرالفريق األول صردقوا ابلقررعن وفرحروا برره 

وهم الذين ذكروا يف قوله تعاىل (وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترخ أعينهم تفي  من الدمع مما عرفوا مرن احلرق) يف سرورة 
العقود، وكلهم من النصارخ مث  ورقة بن نوف  وكذلك غراف ممرن بلمهرم القررعن أايم مقرام النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم مبكرة 

 عليرره وسررلم فررهن اليهررود كرانوا قررد سررروا بنررزول القرررعن مصرردقا للترروراة، وكررانوا  سرربون قبر  أن ترربلمهم دعرروة النررهللا صررلى هللا
دعوة النهللا صلى هللا عليه وسلم مقصورة علرى العررب فكران اليهرود يسرتظهرون ابلقررعن علرى املشرركني، قرال تعراىل (وكرانوا 

؛ وفريرق   يثبرت هلرم الفررح ابلقررعن وهرم من قب  يستفتحون على الذين كفروا). وكان النصارخ يستظهرون بره علرى اليهرود
 معظم اليهود والنصارخ البعدا  عن مكة. وما كفر الفريقان به إال حني علموا أن دعوة اإلس م عامة. 
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ة وهبذا التفسا تظهر ب غة التعبا عنهم ب(يفرحرون) دون  يؤمنرون  . وإمنرا سركنا هرذا الودره بنرا  علرى أن هرذف السرور   

مكية كان نزوهلا قب  أن يسلم عبد هللا بن س م وسلمان الفارسي وبع  نصارخ جنران وبع  نصارخ اليمن. فهن كانت 
السورة مدنية أو كان هذا من املدين ف  إشكال. فاملراد ابلرذين عتينراهم الكتراب الرذين أوتروف إيترا  كرام ، وهرو ا ررد عرن 

 و كقوله تعاىل (الذين عتيناهم الكتاب يتلونه حق ت وته أولئك يؤمنون به). العصبية ملا كانوا عليه وعن احلسد، فه
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فاألظهر أن املراد ابألحزاب أحزاب الذين أوتوا الكتاب، كما دا  يف قوله تعاىل (فاهتل  األحزاب من بينهم) يف سورة  
ؤال  هرم هبثراؤهم ودهراهتم الرذين مرمي، أي ومن أحزاهبم من ينكر بع  القرعن. فال م عروض عرن املضراد إليره. ولعر  هر

تومسوا أن القرعن يبط  شرالعهم فأنكروا بعضه. وهو مرا فيره مرن اإلميرا  إىل ذلرك مرن إبطرال أصرول عقالردهم مثر  عبوديرة 
 عيسى  عليه الس م  ابلنسبة للنصارخ. ونبو ته ابلنسبة لليهود. 

املتصرررلبون لقرررومهم وملرررا كرررانوا عليررره. هكرررذا كانرررت حالرررة  ويف التعبرررا عرررنهم ابألحرررزاب إميرررا  إىل أن هرررؤال  هرررم املتحزبرررون 
 اضطراب أه  الكتاب عندما دممتهم بعثة النهللا صلى هللا عليه وسلم وأهذ أمر اإلس م يفشو. 

[) أمرر النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم أن يعلرن للفرريقني 36(ق  إمنا أمرت أن أعبد هللا وال أشرك به إليه أدعرو وإليره مر ب] 
ر إال بتوحيد هللا كما يف اآلية األهرخ (ق  أيه  الكتاب تعالوا إىل كلمة سوا  بيننرا وبيرنكم)، فمرن فررح ابلقررعن أبنه ما أم

فليررزدد فرحررا ومررن أنكررر بعضرره فليأهررذ مبررا ال ينكرررف وهررو عرردم اإلشررراك. وقررد كرران النصررارخ يتررربؤون مررن الشرررك ويعرردون 
 اعتقاد بنوة عيسى  عليه الس م  غا شرك. 

اآلية من جماراة ايصم واستنزال طالر نفسه كي  ينفر من النظر. وهبذا التفسا يظهر موقع للة (ق  إمنا أمررت أن وهذف  
 أعبد هللا) بعد للة (والذين عتيناهم الكتاب يفرحون) وأهنا دواب للفريقني. 

عليه املشركون، فهو قصر إضايف دلت عليه  وأفادت (إمنا) أنه   يؤمر إال أبن يعبد هللا وال يشرك به، أي ال بما ذلك مما 
 القرينة. 

 وملا كان املأمور به جمموع شيئني: عبادة هللا، وعدم اإلشراك به يف ذلك عل املعىن: أين ما أمرت إال بتوحيد هللا.  
نره ال ينرازع يف ومن ب غة اجلدل القرعين أنه   أيت بذلك من أول الك م ب  أتى بره متردردا فيره فقرال (أن أعبرد هللا) أل 

ذلك أحد من أه  الكتراب وال املشرركني، مث درا  بعردف ( وال أشررك) بره إلبطرال إشرراك املشرركني وللتعرري  إببطرال إهليرة 
 عيسى  عليه الس م  ألن ادعا  بنوته من هللا تعاىل يؤول إىل اإلشراك. 

وال أشرررك برره)، أي أن أعبرردف وأن أدعررو النرراس إىل  وللررة (إليرره أدعررو وإليرره مئرراب) بيرران جلملررة (إمنررا أمرررت أن أعبررد هللا  
 ذلك، ألنه ملا أمر بذلك من قب  هللا استفيد أنه مرس  من هللا فهو مأمور ابلدعوة إليه. 

وتقررردمي ا ررررور يف املوضرررعني ل هتصرررا ، أي إليررره ال إىل غررراف أدعرررو، أي هبرررذا القررررعن، وإليررره ال إىل غررراف مئرررايب، فرررهن  
 مهمهررم إىل األصرنام يستنصرروهنا ويسررتميثوهنا، ولريس يف قولره هررذا مرا ينكررف أهرر  الكتراب إذ هرو ممررا  املشرركني يردعرون يف

كانوا فيه سوا  مع اإلسر م. علرى أن قولره (وإليره مئراب) يعرم الردروع يف اآلهررة وهرو البعرث. وهرذا مرن ودروف الوفراق يف 
 أص  الدين بني اإلس م واليهودية والنصرانية. 

 تكلم من (مئايب) كحذفها يف قوله (عليه توكلت وإليه متاب)، وقد مضى قريبا. وحذد اي  امل 
[) 37(وكررذلك أنزلنرراف حكمررا عربيررا ولررئن اتبعررت أهرروالهم بعررد مررا دررا ك مررن العلررم مررا لررك مررن هللا مررن و  وال واق] 

أه  الكتابني للقرعن عند  اعرتاض وعط  على للة (والذين عتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك). ملا ذكر حال تلقي
نزولرره عرررج علررى حررال العرررب يف ذلررك بطريقررة التعررري  بسررو  تلقرري مشررركيه لرره مررع أهنررم أوىل النرراس حبسررن تلقيرره إذ نررزل 
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بلساهنم مشتم  على ما فيه ص حهم وتنوير عقروهلم. وقرد دعر  أهرم هرذا المررض التنويره بعلرو شرأن القررعن لفظرا معرىن. 
 شركني من العرب. وأدمج يف ذلك تعري  ابمل

 والقول يف اسم اإلشارة يف قوله (وكذلك) مث  ما تقدم يف قوله (كذلك أرسلناك يف أمة).  
 وضما المالب يف (أنزلناف) عالد إىل (ما أنزل إليك) يف قوله (يفرحون مبا انزل إليك).  
   
 

 2253صفحة : 
 
 . والتقدير: أنزلناف إنزاال كذلك اإلنزال. واجلار وا رور من اسم اإلشارة انلب عن املفعول املطلق  
و(حكما عربيا) حاالن من ضما (أنزلناف). واحلكم: هنا مبعىن احلكمة كما يف قوله (وعتينراف احلكرم صربيا). ودعر  نفرس  

 احلكم حاال منه مبالمة. واملراد أنه ذو حكم، أي حكمة. واحلكمة تقدمت. 
ذ احلكمررة ال توصرر  ابلنسرربة إىل األمررم وإمنررا املعررىن أنرره حكمررة معرررب عنهررا و(عربيرا) حررال اثنيررة ولرريس صررفة ل(حكمررا) إ 

ابلعربيررة. واملقصررود أنرره بلمررة العرررب الررق هرري أفصررح اللمررات وأللهررا وأسررهلها، ويف ذلررك إعجررازف. فحصرر  هلررذا الكترراب  
بكونه عربيا، وذلك كماالن: كمال من دهة معانيه ومقاصدف وهو كونه حكما، وكمال من دهة ألفاظه وهو املكىن عنه 

ما   يبلغ إليه كتاب قبله ألن احلكمة أشرد املعقروالت فيناسرب شررفها أن يكرون إب غهرا أبشررد لمرة وأصرلحها للتعبرا 
 عن احلكمة، قال تعاىل (وإنه لتنزي  رب العاملني نزل به الروح األمني على قبلك لتكون من املنذرين بلسان عريب مبني). 

متنان على العرب املخاطبني به ابتدا  أبنه بلمتهم وأبن يف ذلك حسن مسعتهم، ففيه تعرري  أبفرن رأي مث يف كونه عربيا ا 
الكافرين منهم إذ   يشكروا هذف النعمة كما قال تعاىل (لقد أنزلنرا إلريكم كترااب فيره ذكرركم أفر  تعقلرون). قرال مالرك: فيره 

 بقا  ذكركم. 
ك مرن العلرم) معرتضرة، والر م موطئرة للقسرم وضرما اجلمرع يف قولره (أهروا هم) وللة (ولئن اتبعت أهوا هم بعرد مرا درا  

 عالد إىل معلوم من السياق وهم املشركون الذين وده إليهم الك م. 
واتبراع أهرروالهم  تمر  السررعي إلدابررة طلبرتهم إنررزال عيرة غررا القرررعن  رذيرا مررن أن يسرأل هللا إدررابتهم ملررا طلبروف كمررا قررال  

 لس م  (ف  تسألين ما ليس لك به علم إين أعظك أن تكون من اجلاهلني). لنوح  عليه ا
ومعىن (ما دا ك من العلم) ما بلمك وعلمته، فيحتم  أن يراد ابملوصول القرعن تنويها به، أي لئن شرايعتهم فسرألتنا عيرة  

مقرتحراهتم. و تمر  اتبرراع ديرنهم فررهن غرا القررعن بعررد أن نرزل عليرك القرررعن، أو بعرد أن أعلمنرراك أان غرا متنرازلني إلدابررة 
 دينهم أهوا  ويكون ما صدق (ما دا ك من العلم) هو دين اإلس م. 

 والو : النصا. والواقي: املدافع.  
 ودع  نفي الو  والنصا دوااب للشرط كناية عن اجلواب، وهو املؤاهذة والعقوبة.  
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متويهرات املشرركني، والتحرذير مرن الردروع إىل ديرنهم هتييجرا لتصرلبهم  واملقصود من هذا  ذير املسلمني من أن يركنروا إىل 
يف دينهم على طريقة قوله تعاىل (ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك)، وأتييس املشرركني 

 من الطمع يف جمي  عية توافق مقرتحاهتم. 
، و(من) الداهلة على (و ) لتأكيد النفي تنصيصا على العموم. و(من) الداهلة على اسم اجل لة تتعلق ب(و  وواق)  

وتقرردم ايرر د بررني اجلمهررور وابررن كثررا يف حررذفهم اي  (واق) يف حررالق الوصرر  والوقرر  وإثبررات ابررن كثررا اليررا  يف حالررة 
 الوق  دون الوص  عند قوله تعاىل (ولك  قوم هاد) يف هذف السورة. 

لنا هلم أزوادا وذرية وما كان لرسول أن أييت آبيرة إال إبذن هللا) هرذا عرود إىل الررد علرى (ولقد أرسلنا رس  من قبلك ودع 
املشركني يف إنكارهم عية القرعن وتصميمهم على املطالبة آبية من مقرتحاهتم متاث  ما يؤثر مرن عايت موسرى وعايت عيسرى  

ن ذلك ال يكون على مقرتحات األقوام، وذلك قوله (وما  عليهما الس م  ببيان أن الرسول ال أييت آبايت إال إبذن هللا، وأ
 كان لرسول أن أييت آبية إال إبذن هللا)، فاجلملة عط  على للة (وكذلك أنزلناف حكما عربيا). 

   
 

 2254صفحة : 
 
 عليره وأدمج يف هذا الرد إزالة شبهة قد تعرض أو قد عرضت لبع  املشركني فيطعنون أو طعنوا يف نبروة حممرد صرلى هللا  

وسلم أبنه يتزوج النسا  وأن شأن النهللا أن ال يهتم ابلنسا . قال البمروي: روي أن اليهرود وقير  إن املشرركني قرالوا: إن هرذا 
الرد  ليست له مهة إال يف النسا  اف. فتعني إن صرحت الروايرة يف سربب النرزول أن القراللني هرم املشرركون إذ هرذف السرورة 

مع أه  مكة وال كان منهم يف مكة أحد. وليس يلزم أن يكون هذا انزال علرى سربب. وقرد مكية و  يكن لليهود حديث 
ترزوج رسررول هللا صرلى هللا عليرره وسررلم هدةرة مث سررودة  رضري هللا عنهمررا  يف مكررة فاحتمر  أن املشررركني قرالوا قالررة إنكررار 

ويرره، وقررد ميرروف هبررا املبشرررون مررن تعلقررا أبوهررن أسررباب الطعررن يف النبررو ة. وهررذف شرربهة تعرررض للسررذج أو ألصررحاب التم
النصارخ على ضعفا  اإلميان فيفضلون عيسى  عليه الس م  على حممد صلى هللا عليه وسلم ابن عيسى   يتزوج النسا . 
وهررذا ال يررروج علررى العقررر   ألن تلررك بعرر  احلظرروي املباحرررة ال تقتضرري تفضرري . وإمنررا التفاضررر  يف كرر  عمرر  مبقرررادير 

 ذلك العمر . وال يردري أحرد احلكمرة الرق ألدلهرا   يترزوج عيسرى  عليره السر م  امررأة. وقرد كران الكماالت الداهلة يف
 ىي  عليه الس م  حصورا فلع  عيسى  عليه الس م  قد كان مثله ألن هللا ال يكلفه مبا يشق عليه ومبا   يكل  به غاف 

ولره (وحصرورا) فلريس مقصرودا منره أنره فضريلة ولكنره أعلرم أابف من األنبيا  والرس . وأما وص  هللا  ىي  عليره السر م  بق
زكراي   عليه الس م  أبنه ال يكون له نس  ليعلم أن هللا أداب دعوته فوهب له  ىي  عليه الس م  كرامرة لره. مث قردر أنره 

ان. وقررد كرران ألكثررر ال يكررون لرره نسرر  إنفرراذا لتقررديرف فجعرر  امرأترره عرراقرا. وقررد تقرردم بيرران ذلررك يف تفسررا سررورة عل عمررر 
 الرس  أزواج وألكثرهم ذرية مث  نوح وإبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان وغا هؤال   عليهم الس م  . 
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واألزواج: لررع زوج، وهررو مررن مقابلررة اجلمررع ابجلمررع، فقررد يكررون لرربع  الرسرر  زودررة واحرردة مثرر : نرروح ولرروط  عليهمررا  
 إبراهيم وموسى وداود وسليمان  عليهم الس م  . الس م  ، وقد يكون للبع  عدة زودات مث : 

 وملا كان املقصود من الرد هو عدم منافاة اختاذ الزودة لصفة الرسالة   تكن داع إىل تعداد بعضهم زودات كثاة.  
 وتقدم الك م على الزوج عند قوله تعاىل (وقلنا اي عدم اسكن أنت وزودك اجلنة) يف سورة البقرة.  
 لنس . وتقدم عند قوله تعاىل (قال ومن ذريق) يف سورة البقرة. والذرية: ا 
وللة (وما كان لرسول أن أييت آبية إال إبذن هللا) هي املقصود وهي معطوفة على للرة (ولقرد أرسرلنا رسر  مرن قبلرك).  

أقرول مرا لريس   حبرق) وتركيب (ما كان) يدل على املبالمة يف النفي، كما تقدم عند قوله (قال سبحانك ما يكون   أن 
 يف سورة العقود. واملعىن: أن شأنك شأن من سبق من الرس  ال أيتون من اآلايت إال مبا عاتهم هللا. 

وإذن هللا: هررو إذن التكرروين لررعايت وإعرر م الرسررول ابن سررتكون عيررة، فاسررتعا اإلتيرران ل ظهررار، واسررتعا اإلذن للخلررق  
 والتكوين. 

[)  تررذيي  ألنره أفرراد عمروم اآلدررال فشررم  39هللا مرا يشررا  ويثبرت وعنرردف أم الكتراب] [ ميحرروا38(لكر  أدرر  كتراب] 
أد  اإلتيان آبية من قوله (وما كان لرسول أن أييت آبية إال إبذن هللا). وذلك إبطال لتوهم املشركني أن أتهر الوعيرد يردل 

  مسمى جلا هم العذاب) فقد قالوا (اللهم على عدم صدقه. وهذا ينظر إىل قوله تعاىل (ويستعجلونك ابلعذاب ولوال أد
 إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السما ) اآلية. 

وإذ قرد كران مرا سرألوف مرن للرة اآلايت وكران مرا وعرردف عيرة علرى صردق الرسرالة انسرب أن يرذكر هنرا أن أتهرا ذلررك ال  
تها محترره وهررو أعلررم شلقرره وشررؤوهنم ولكررن اجلهلررة يقيسررون يرردل علررى عرردم حصرروله، فررهن لررذلك عدرراال أرادهررا هللا واقتضرر

 تصرفات هللا مبث  ما جتري به تصرفات اي لق. 
 واألد : الوقت املوقت به عم  معزوم أو موعود.  
والكتاب: املكتوب، وهو كناية عن التحديد والضبل، ألن شأن األشيا  الرق يرراد  ققهرا أن تكترب لرئ  كرال  عليهرا.  

الرررد تعرري  ابلوعيررد. واملعرىن: لكرر  واقرع أدرر  يقرع عنرردف، ولكر  أدرر  كتراب، أي تعيررني و ديرد ال يتقدمرره وال  ويف هرذا
 يتأهر عنه. 

   
 

 2255صفحة : 
 
وللة (ميحو هللا ما يشا ) مسرتأنفة اسرتئنافا بيانيرا ألن للرة (لكر  أدر  كتراب) تقتضري أن الوعيرد كرالن ولريس أتهراف   

 ذلررك أتيريس للنراس عقررب ابإلعر م أبن التوبررة مقبولرة وإبحر ل الردررا  حمر  اليررأس، فجرا ت للررة مرزي  لره. وملررا كران يف
 (ميحو هللا ما يشا  ويثبت) احرتاسا. 
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وحقيقة احملو: إزالة شي ، وكثر يف إزالة ايل أو الصورة، ومردع ذلك إىل عدم املشاهدة، قال تعراىل (فمحروان عيرة اللير   
ة). ويطلرق جمرازا علرى تميرا األحروال وتبردي  املعراين كاألهبرار والتكرالي  والوعرد والوعيرد فرهن هلرا ودعلنا عية النهار مبصرر 

نسررربا ومفررراهيم إذا صرررادفت مرررا يف الواقرررع كانرررت مطابقتهرررا إثبررراات هلرررا وإذا   تطابقررره كررران عررردم مطابقتهرررا حمررروا ألنررره إزالرررة 
 ملدلوالهتا. 

كران، قرال تعرراىل (إذا لقيرتم فئرة فرراثبتوا). ويطلرق جمرازا علررى أضرداد معرراين والتثبيرت: حقيقتره دعرر  الشري  اثبترا قررارا يف م 
احملو املذكورة. فيندرج يف ما  تمله اآلية عدة معان: منها أنه يعدم ما يشا  مرن املودرودات ويبقري مرا يشرا  منهرا، ويعفرو 

 عما يشا  من الوعيد ويقرر، وينسخ ما يشا  من التكالي  ويبقي ما يشا . 
ك مظاهر لتصرد حكمته وعلمره وقدرتره. وإذ قرد كانرت تعلقرات القردرة اإلهليرة داريرة علرى وفرق علرم هللا تعراىل  وك  ذل 

كران مرا يف علمره ال يتمرا فهنره إذا أودرد شريئا كران عاملرا أنره سريوددف، وإذا أزال شريئا كران عاملرا أنره سريزيله وعاملرا بوقرت 
 ذلك. 

تودرره األفهررام إىل تعرررد ذلررك والترردبر فيرره ألن  ررت هررذا املوصررول صررورا ال وأهبررم املمحررو واملثبررت بقولرره (مررا يشررا ) لت 
  صى، وأسباب املشيئة ال  صى. 

ومن مشيئة هللا تعاىل حمو الوعيد أن يلهرم املرذنبني التوبرة واإلقر ع وكلرق يف قلروهبم داعيرة االمتثرال. ومرن مشريئة التثبيرت  
 وكذلك القول يف العكس من تثبيت ايا وحموف. أن يصرد قلوب قوم عن النظر يف تدارك أمورهم، 

ومن عاثر احملو تما إدرا  األحكام على األشخا ، فبينما تررخ احملرارب مبحرواث عنره مطلرواب لإهرذ فرهذا درا  اتلبرا قبر   
 القدرة عليه قب  ردوعه ورفع عنه ذلك الطلب، وكذلك إدررا  األحكرام علرى أهر  احلررب إذا عمنروا ودهلروا  رت أحكرام

 اإلس م. 
وكذلك الشأن يف ظهور عاثر رضى هللا أو غضبه على العبد فبينما ترخ أحدا ممضواب عليه مضرواب عليه املذلة النمماسره  

 يف املعاصي إذا بك تراف قد أقلع واتب فأعزف هللا ونصرف. 
للنرهللا صرلى هللا عليره وسرلم  ومن عاثر ذلك أيضا تقليرب القلروب ابن ةعر  هللا البمضرا  حمبرة، كمرا قالرت هنرد بنرت عتبرة 

بعد أن أسرلمت:  مرا كران أهر  هبرا  أحرب إ  أن يرذلوا مرن أهر  هبالرك واليروم أصربحت ومرا أهر  هبرا  أحرب إ  أن 
 يعزوا من أه  هبالك  . 

وقد حما هللا وعيد مرن بقري مرن أهر  مكرة فرفرع عرنهم السري  يروم فرتح مكرة قبر  أن أيتروا مسرلمني، ولرو شرا  ألمرر النرهللا  
 هللا عليه وسلم ابستئصاهلم حني دهوله مكة فا ا. صلى 
وهبذا يتحص  أن لفظ (ما يشا ) عام يشم  ك  ما يشاؤف هللا تعاىل ولكنه جمم  يف مشيئة هللا ابحملرو واإلثبرات، وذلرك   

أسررانيدف. ومرررن ال تصرر  األدلررة العقليرررة إىل بيانرره، و  يرررد يف األهبرررار املررأثورة مررا يبينررره إال القليرر  علررى تفررراوت يف صررحة 
الصحيح فيما ورد من ذلك قول النهللا صلى هللا عليه وسلم:  أن أحدكم ليعم  بعم  أه  اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها 
إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعم  بعم  أه  النار فيدهلها. وإن أحدكم ليعم  بعم  أه  النار حىت يكون بينه وبينها 

 نة فيدهلها  . إال ذراع فيعم  بعم  أه  اجل
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 والذي يلوح يف معىن اآلية أن ما يف أم الكتاب ال يقب  حموا، فهو اثبت وهو قسيم ملا يشا  هللا حموف.  
وةوز أن يكون ما يف أم الكتاب هو عني ما يشا  هللا حموف أو إثباته سوا  كان تعينا ابألشخا  أو ابلذوات أو ابألنواع  

 أو من األفعال، وأن للة (وعندف أم الكتاب) أفادت أن ذلك ال يطلع عليه أحد. وسوا  كانت األنواع من الذوات 
وةوز أن يكرون قولره (وعنردف أم الكتراب) مررادا بره الكتراب الرذي كتبرت بره اآلدرال وهرو قولره (لكر  أدر  كتراب). وأن  

 احملو يف غا اآلدال. 
   
 

 2256صفحة : 
 
 تعاىل. أي ميحو ويثبت وهو عا  أبن الشي  سيمحى أو يثبت. ويف تفسا وةوز أن يكون أم الكتاب مرادا به علم هللا  

القرطهللا عن ابن عمر قال مسعت النهللا صلى هللا عليه وسلم يقول  ميحو هللا ما يشا  ويثبت أال السعادة والشرقاوة واملروت  
ايلررق  بفررتح ايرا  وسرركون الرر م  . وروي مثلره عررن جماهرد. وروي عررن ابررن عبراس (ميحررو هللا مررا يشرا  ويثبررت) إال أشريا  

وايلق  بضم ايا  وال م  واألد  والرزق والسعادة والشقاوة، (وعندف أم الكتاب) الرذي ال يتمرا منره سري . قلرت: وقرد 
 تفرع على هذا قول األشعري: إن السعادة والشقاوة ال يتب ن ه فا للماتريدي. 

 لشقاوة يقب ن احملو واإلثبات. وعن عمر وابن مسعود ما يقتضي أن السعادة وا 
فهذا مح  احملو على ما ةمع معاين اإلزالة، ومح  اإلثبات على ما ةمع معاين اإلبقا ، وإذا مح  معىن (أم الكتاب) على  

معرررىن مرررا ال يقبررر  إزالرررة مرررا قررررر أنررره حاصررر  أو أنررره موعرررود بررره وال يقبررر  إثبرررات مرررا قررررر انتفررراؤف، سررروا  يف ذلرررك األهبرررار 
 م، كان ما يف أم الكتاب قسيما ملا ميحى ويثبت. واألحكا

وإذا مح  على أن ما يقب  احملو واإلثبرات معلروم ال يتمرا علرم هللا بره كران مرا يف أم الكتراب تنبيهرا علرى أن التمراات الرق  
ن إعرردامها تطرررأ علررى األحكررام أو علررى األهبررار مررا هرري إال تمرراات مقررررة مررن قبرر  وإمنررا كرران اإلهبررار عررن إةادهررا أو عرر

 مظهرا ملا اقتضته احلكمة اإلهلية يف وقت ما. 
و(أم الكتاب) ال حمالة شي  إىل مضراد إىل الكتراب الرذي ذكرر يف قولره (لكر  أدر  كتراب). فرهن طريقرة إعرادة النكررة  

 د . حبرد التعري  أن تكون املعادة عني أبن ةع  التعري  تعري  العهد، أي وعندف أم ذلك الكتاب، وهو كتاب األ
فكلمة (أم) مستعملة جمازا فيما يشبه األم يف كوهنا أص  ملا تضاد إليه (أم) ألن األم يتولد منها املولود فكثر إط ق أم  

الشي  على أصله، فاألم هنا مراد به ما هو أص  للمحو واإلثبات اللذين مها من مظاهر قوله (لك  أد  كتاب). أي ملا 
 وصادرف عنه، فأم الكتاب هو علم هللا تعاىل مبا سايد حموف وما سايد إثباته كما تقدم.  حمو وإثبات املشيئات مظاهر له

والعنديرة عنديرة االسرتئثار ابلعلررم ومرا يتصررد عنره، أي ويف ملكرره وعلمره أم الكتراب ال يطلرع عليهررا أحرد. ولكرن النرراس  
 املتصرررد بتعيرني اآلدرال واملواقيرت فجعرر  يررون مظاهرهرا دون اطر ع علرى مرردخ ثبرات تلرك املظراهر وزواهلرا، أي أن هللا

 لك  أد  حدا معينا، فيكون أص  الكتاب على هذا التفسا مبعىن كله وقاعدته. 
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و تم  أن يكون التعري  يف (الكتاب) الذي أضي  إليه  أم  أص  ما يكترب، أي يقردر يف علرم هللا مرن احلرواد  فهرو  
ألهبار من وعد ووعيد، ويف اآلاثر من ثواب وعقاب، وعندف اثبرت التقرادير  الذي ال يما، أي ميحو ما يشا  ويثبت يف ا

 كلها غا متماة. 
والعنديرة علرى هرذا عنديرة االهتصرا ، أي العلرم، فراملعىن: أنره ميحررو مرا يشرا  ويثبرت فيمرا يبلرغ إىل النراس وهرو يعلرم مررا  

و يعلررم مرن سرريؤمن مررنهم ومررن ال يررؤمن فرر  يفجررؤف سرتكون عليرره األشرريا  ومررا تسررتقر عليرره، فرا  أيمررر النرراس ابإلميرران وهرر
حرراد . ويشررم  ذلررك نسررخ األحكررام التكليفيررة فهررو يشرررعها ملصرراس مث ينسررخها لررزوال أسررباب شرررعها وهررو يف حررال 

 شرعها يعلم أهنا عيلة إىل أن تنسخ. 
وعاصرم، ويعقروب (ويثبرت)  وقرأ اجلمهور (ويثبت)  بتشديد املوحدة  من ثبت املضاع . وقررأف ابرن كثرا، وأبرو عمررو،   

 بسكون املثلثة وختفي  املوحدة  . 
[) عطر  علرى للرة (ميحرو هللا 40(وإن ما نرينك بع  الذي نعدهم أو نتوفينك فهمنرا عليرك الرب   وعلينرا احلسراب] 

اجلملرة أن النرهللا ما يشا  ويثبت) ابعتبار ما تفيدف من إهبام مراد هللا يف عدال الوعيد ومواقيرت إنرزال اآلايت، فبينرت هرذف 
صلى هللا عليه وسلم ليس مأمورا ابالشتمال بذلك وال برتقبه وإمنا هو مبلغ عن هللا لعبرادف وهللا يعلرم مرا  اسرب بره عبرادف 

 سوا  شهد النهللا صلى هللا عليه وسلم ذلك أم   يشهدف. 
املعرىن: مرا عليرك إال الرب   سروا  رأيرت ودع  التويف كناية عن عدم رؤية حلرول الوعيرد بقرينرة مقابلتره بقولره (نرينرك). و  

 عذاهبم أو   ترف. 
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ويف اإلتيان بكلمة  بع   إميا  إىل أنه يرخ البع . ويف هذا إنذار هلم أبن الوعيرد انزل هبرم ولرو أتهرر؛ وأن هرذا الردين   

مرر إبب غره واقعرا ولرو بعرد وفاتره فبراألوىل أن يستمر بعد وفاة رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم ألنره إذا كران الوعيرد الرذي أ
يكون شرعه الذي ألدله دا  وعيرد الكرافرين بره شررعا مسرتمرا بعردف، ضررورة أن الوسريلة ال تكرون مرن األمهيرة أبشرد مرن 

 املقصد املقصودة ألدله. 
ا الشرررط ودوابرره وهو(إمنررا وأتكيررد الشرررط بنررون التوكيررد و(مررا) املزيرردة بعررد (إن) الشرررطية مررراد منرره أتكيررد الررربل بررني هررذ 

عليررك الررب   وعلينررا احلسرراب). علررى أن نررون التوكيررد ال يقرررتن هبررا فعرر  الشرررط إال إذا زيرردت (مررا) بعررد (إن) الشرررطية 
 فتكون إرادة التأكيد مقتضية الدت ب مؤكدين، ف  يكون ذلك إال لمرض أتكيد قوي. 

ك ابلسي  يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنني وغاها مرن أايم اإلسر م وقد أرخ هللا نبيه بع  ما توعد به املشركني من اهل  
يف حياة النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم و  يررف بعضره مثر  عرذاب أهر  الرردة فرهن معظمهرم كران مرن املكرذبني املبطنرني الكفرر 

 مث : مسيلمة الكذاب. 
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عليره وسرلم عرذاب قاصرر علرى املكرذبني ال يصريب ويف اآلية إميا  إىل أن العذاب الذي    ابملكرذبني لرسروله صرلى هللا  
 غا املكذب ألنه استئصال ابلسي  قاب  للتجزلة واهت د األزمان رمحة من هللا أبمة حممد صلى هللا عليه وسلم. 

و(على) يف قوله (عليك الب   وعلينا احلساب) مستعملة يف اإلةاب واإللزام، وهو يف األول حقيقة ويف الثراين جمراز يف  
 الودوب   ابلتزامه به. 

و(إمنررا) للحصررر، واحملصررور فيرره هررو الررب   ألنرره املتررأهر يف الررذكر مررن اجلملررة املدهولررة حلرررد احلصررر، والتقرردير: عليررك  
 الب   ال غاف من إنزال اآلايت أو من تعجي  العذاب، وهلذا قدم ايرب على املبتدأ لتعيني احملصور فيه. 

طر  علرى للرة (عليرك الرب  ) فهري مدهولرة يف املعرىن حلررد احلصرر. والتقردير: وإمنرا علينرا وللة (وعلينا احلساب) ع 
 احلساب، أي حماسبتهم على التكذيب ال غا احلساب من إدابة مقرتحاهتم. 

[) عط  على للة 41(أو  يروا أان أنيت األرض ننقصها من أطرافها وهللا  كم ال معقب حلكمه وهو سريع احلساب] 
ا نرينك بع  الذي نعدهم) املتعلقة جبملة (لك  أد  كتاب). عقبت هبذف اجلملة إلنذار املكذبني ابن م مح نصرر (وإم

النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم قررد الحررت وتباشررا ظفرررف قررد طلعررت ليترردبروا يف أمرررهم، فكرران تعقيررب املعطررود عليهررا هبررذف 
اقررع هبرم. وهرري أيضرا بشررارة للنرهللا صررلى هللا عليره وسررلم ابن هللا اجلملرة ل حرررتاس مرن أن يتومهرروا أن العقراب بطرري  وغرا و 

مظهر نصرف يف حياته وقد دا ت أشراطه، فهي أيضا احرتاس من أن ييأس النهللا صلى هللا عليه وسلم مرن رؤيرة نصررف مرع 
 علمه أبن هللا متم نورف هبذا الدين. 

بني العالرررد إلررريهم ضرررما (نعررردهم). والكررر م هتديرررد هلرررم واالسرررتفهام يف (أو   يرررروا) إنكررراري، والضرررما عالرررد إىل املكرررذ 
 إبيقاظهم إىل ما دب إليهم من أشباح االضمح ل إبنقا  األرض، أي سكاهنا. 

والرؤيررة ةرروز أن تكررون بصرررية. واملررراد: رؤيررة عاثر ذلررك الررنقص، وةرروز أن تكررون، أي أ  يعملرروا مررا حرر  أبرضرري األمررم  
 السابقة من نقص. 

ض) تعرير  اجلرنس، أي أنيت أيرة أرض مرن أرضري األمرم. وأطلقرت األرض هنرا علرى أهلهرا جمرازا، كمرا يف وتعري  (األر   
قوله تعاىل (وسأل القرية) بقرينرة تعلرق فعر  الرنقص هبرا، ألن الرنقص ال يكرون يف ذات األرض وال يررخ نقرص فيهرا ولكنره 

وا كير  كران عاقبرة الرذين مرن قربلهم دمرر هللا علريهم يقع فيمن عليها. وهرذا ابب قولره تعلرى (أو  يسراوا يف األرض فينظرر 
 وللكافرين أمثاهلا). 

وذهب كثا من املفسرين إىل أن املراد ابألرض أرض الكافرين من قرري  فيكرون التعرير  للعهرد، وتكرون الرؤيرة بصررية ،  
رض الرق كانررت يف ويكرون ذلرك إيقاظرا هلرم كمرا غلرب عليره املسرلمون مرن أرض العردو فخردرت مرن سرلطانه فترنقص األ

تصرفهم وتزيرد األرض اياضرعة ألهر  اإلسر م. وبنروا علرى ذلرك أن هرذف اآليرة نزلرت ابملدينرة وهرو الرذي محر  فريقرا علرى 
القول أبن سرورة الرعرد مدنيرة فرهذا اعترربت مدنيرة صرح أن تفسرر األطرراد بطررفني ومهرا مكرة واملدينرة فههنمرا طرفرا العررب، 

ملدينرة طررد الرب د مرن دهرة الشرام، و  يرزل عردد الكفرار يف البلردين يف انتقرا  إبسر م  فمكة طرفها من دهة الريمن، وا
 كفارها إىل أن متحضت املدينة مث متحضت مكة له بعد يوم الفتح. 
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كقولره يف اآليرة وأايما كان تفسا اآلية وسبب نزوهلا ومكانه فهي ل نذار أبهنم صالرون إىل زوال وأهنم مملوبرون زاللرون،    

األهرخ يف سورة األنبيا  (أف  يرون أان أنيت األرض ننقصها من أطرافها أفهم المالبون)، أي ما هم المالبون. وهذا إمهرال 
 هلم وإعذار لعلهم يتداركون أمرهم. 

علررى أن  وللررة (وهللا  كررم ال معقررب حلكمرره) عطرر  علررى للررة (أو   يررروا) مؤكرردة للمقصررود منهررا، وهررو االسررتدالل 
أتهرا الوعيرد ال يردل علرى بط نره، فاسرتدل علرى ذلرك جبملرة (وإمرا نرينرك بعر  الرذي نعردهم) مث جبملرة (أو   يرروا أان 

 أنيت األرض) مث جبملة (وهللا  كم)، ألن املعىن: أن ما حكم هللا به من العقاب ال يبطله أحد وأنه واقع ولو أتهر. 
وضررع احلررال، وهرري املقيرردة للفعرر  املررراد إذ هرري مصررب الكرر م إذ لرريس المرررض ولررذلك فجملررة (ال معقررب حلكمرره) يف م 

اإلع م أبن هللا  كم إذ ال يكاد كفى، وإمنا المرض التنبيه إىل أنه ال معقب حلكمه. وأفاد نفي دنس املعقب انتفا  كر  
 ما من شأنه أن يكون معقبا من شريك أو شفيع أو داع أو راغب أو مستعصم أو مفتد. 

واملعقب: الذي يعقب عم  فيبطله، مشتق من العقب، وهو استعارة غلبت حىت صارت حقيقة. وتقدم عند قوله تعراىل  
 (له معقبات) يف هذف السورة، كأنه ةي  عقب الذي كان عم  العم . 

تروي عليره االسرم العظريم وإظهار اسم اجل لة بعد اإلضمار الرذي يف قولره (أان أنيت األرض) لرتبيرة املهابرة، وللترذكا مبرا   
 من معىن اإلهلية والوحدانية املقتضية عدم املنازع، وأيضا لتكون اجلملة مستقلة بنفسها ألهنا مبنزلة احلكمة واملث . 

وللرة (وهرو سرريع احلسرراب) ةروز أن تكرون عطفرا علررى للرة (وهللا  كرم) فتكرون دلرري  رابعرا علرى أن وعردف واقررع وأن  
و إال سررريع ابعتبررار  قررق وقوعرره؛ وةرروز أن يكررون عطفررا علررى للررة احلررال. واملعررىن: حبكررم غررا أتهرررف وإن طررال فمررا هرر

 منقو  حكمه وسريعا حسابه. وم ل التقديرين واحد. 
 واحلساب: كناية عن اجلزا .  
 والسرعة: العجلة، وهي يف ك  شي  حبسبه.  
[) ملرا كران 42نفرس وسريعلم الكرافر ملرن عقرت الردار] (وقد مكر الذين من قبلهم فلله املكر ليعرا يعلرم مرا تكسرب كر  

قوله (أو   يروا أان أنيت األرض ننقصها من أطرافها) هتديدا وإنذارا مث  قوله (فقرد درا  أشرراطها) وهرو إنرذار بوعيرد علرى 
ملكرذبني تظاهرهم بطلب اآلايت وهم يضمرون التصميم على التكذيب واالستمرار عليه. شبه عملهم ابملكر وشبه بعمر  ا

السررابقني كقولرره (مررا عمنررت قرربلهم مررن قريررة أهلكناهررا). ويف هررذا التشرربيه رمررز إىل أن عرراقبتهم كعاقبررة األمررم الررق عرفوهررا. 
فنقص أرض هؤال  من أطرافها من مكر هللا هبم دزا  مكرهم، فلذلك أعقب بقوله (وقد مكر الذين مرن قربلهم) أي كمرا 

 مكر هؤال . 
 ن قبلهم) حال أو معرتضة. فجملة (وقد مكر الذين م 
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وللة (فلله املكر ليعا) تفريرع علرى للرة (أو   يرروا أان أنيت األرض ننقصرها مرن أطرافهرا) وللرة (وهللا  كرم ال معقرب  
 حلكمه). 

واملعىن: مكر هؤال  ومكر الذين من قبلهم وح  العذاب ابلذين من قربلهم فمكرر هللا هبرم وهرو ميكرر هبرؤال  مكررا عظيمرا   
 ما مكر مبن قبلهم. ك
وتقدمي ا رور يف قوله (فلله املكر ليعا) ل هتصا ، أي لره ال لمراف، ألن مكررف ال يدفعره دافرع فمكرر غراف كر  مكرر   

 بقرينة أنه أثبت هلم مكرا بقوله (وقد مكر الذين من قبلهم). وهذا مبعىن قوله تعاىل (وهللا ها املاكرين). 
 له (ليعا) وهو حال من املكر. وتقدم يف قوله تعاىل (إليه مردعكم ليعا) يف سورة يونس. وأكد مدلول االهتصا  بقو  
وإمنا دع  ليع املكر   بتنزي  مكر غراف منزلرة العردم، فالقصرر يف قولره (فللره املكرر) ادعرالي، والعمروم يف قولره (ليعرا)  

 تنزيلي. 
(فللره املكرر ليعرا)، ألنره ملررا كران يعلرم مرا تكسرب كر  نفرس مررن وللرة (يعلرم مرا تكسرب كر  نفرس) مبنزلررة العلرة جلملرة  

ظاهر الكسب وابطنه كان مكرف أشد من مكرر كر  نفرس ألنره ال يفوتره شري  ممرا تضرمرف النفروس مرن املكرر فيبقرى بعر  
  مكرهم دون مقابلة أبشد منه فهن القروي الشرديد الرذي ال يعلرم الميروب قرد يكرون عقابره أشرد ولكنره قرد يفوقره الضرعي

 حبيلته. 
وللة (وسيعلم الكافر ملن عقت الدار) عط  على للة (فلله املكر ليعا). واملراد ابلكافر اجلنس، أي الكفار. و(عقت  

 الدار) تقدم عنفا، أي سيعلم أن عقت الدار للمؤمنني ال للكافرين، فالك م تعري  ابلوعيد. 
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ر) إبفراد الكرافر. وقررأف ابرن عرامر، وعاصرم، ومحرزة، والكسرالي، وهلر  (وسريعلم الكفرار) وقرأ اجلمهور: (وسيعلم الكاف  

 بصيمة اجلمع. واملفرد واجلمع سوا  يف املعرد ب م اجلنس. 
[) عطرر  علررى مررا 43(ويقررول الررذين كفررروا لسررت مرسرر  قرر  كفررى اب  شررهيدا بيررين وبيررنكم ومررن عنرردف علررم الكترراب] 

ين من قبلهم) من التعري  أبن قوهلم (لوال أنزل عليه عية من ربه) ضررب مرن املكرر إبظهرارهم تضمنته للة (وقد مكر الذ
أهنم يتطلبون اآلايت الدالة على صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم، مظهرين أهنم يف شك قد أفصرحوا اترات مبرا أبطنروف 

 فقالوا (لست مرس ). فنطقوا بصريح التكذيب وهردوا من طور املكر إىل طور ا اهرة ابلكفر 
وقد حكي قوهلم بصيمة املضارع للداللة على تكرر ذلك منهم والستحضار حاهلم العجيبة من االستمرار على التكذيب  

 بعد أن رأوا دالل  الصدق، كما عرب ابملضارع يف قوله تعاىل (ويصنع الفلك) وقوله (ةادلنا يف قوم لوط). 
ر ة ال مواربة فيها أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم جبواب ال ددال فيه وهو  كيم هللا وملا كانت مقالتهم احملكية هنا ص 

 بينه وبينهم. 
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وقد أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم ابن ةيبهم دواب الواثق بصدقه املستشهد على ذلك بشهادة الصردق مرن إشرهاد  
 هللا تعاىل وإشهاد العاملني ابلكتب والشرالع. 

الشهادة للرسول صلى هللا عليره وسرلم ابلصردق شرهادة علرى الرذين كفرروا أبهنرم كراذبون دعلرت الشرهادة بينره وملا كانت  
 وبينهم. 

 وإشهاد هللا يف معىن احلل  على الصدق كقول هود  عليه الس م  (إين أشهد هللا).  
الرتكيرب: كفرى هللا. و(شرهيدا) حرال والبا  الداهلة على اسم اجل لة الذي هرو فاعر  (كفرى) يف املعرىن للتأكيرد. وأصر   

 الزمة أو متييز، أي كفى هللا من دهة الشاهد. 
 (ومن عندف علم الكتاب) معطود على اسم اجل لة.  
واملوصررول يف (ومرررن عنرردف علرررم الكترراب) ةررروز أن يرررراد برره درررنس مررن يتصررر  ابلصرررلة. واملعررىن: وكررر  مررن عنررردهم علرررم  

نررد) ملراعرراة لفررظ (مررن). وتعريرر  (الكترراب) تعريرر  للعهررد، وهررو الترروراة. أي الكترراب. وإفررراد الضررما املضرراد إليرره (ع
وشهادة علما  الكتاب. وذلك أن اليهود كانوا قب  هجرة النهللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة يستظهرون علرى املشرركني 

 مبجي  النهللا املصدق للتوراة. 
فهو ورقة بن نوف  إذ علم أه  مكرة أنره شرهد أبن مرا أوحري بره إىل و تم  أن يكون املراد مبن عندف علم الكتاب معينا،  

رسرررول هللا صرررلى هللا عليررره وسرررلم هرررو النررراموس الرررذي أنرررزل علرررى موسرررى  عليررره السررر م  كمرررا يف حرررديث برررد  الررروحي يف 
معروفررا عنررد  الصررحيح. وكرران ورقررة منفررردا مبعرفررة الترروراة واإلجنيرر . وقررد كرران هرررب قولرره للنررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم مررا قالرره

 قري . 
 فالتعري  يف (الكتاب) تعري  اجلنس املنحصر يف التوراة واإلجني .  
وقي : أريد به عبد هللا برن سر م الرذي عمرن ابلنرهللا صرلى هللا عليره وسرلم يف أول مقدمرة املدينرة. ويبعردف أن السرورة مكيرة   

 كما تقدم. 
وسلم، وودداهنم ما دا  يف القرعن موافقا لسن الشرالع اإلهلية  ووده شهادة علما  الكتاب برسالة حممد صلى هللا عليه  

ومفسرا للرموز الواردة يف التوراة واإلجني  يف صفة النهللا صلى هللا عليه وسلم املصدق املوعود به. وهلذا املعىن كان التعبا يف 
لمراؤهم. قرال تعراىل (أو   يكرن هذف اآلية ب(من عندف علم الكتاب) دون أه  الكتراب ألن تطبيرق ذلرك ال يدركره إال ع

 هلم عية أن يعلمه علما  بين إسرالي ). 
 بسم هللا الرمحن الرحيم  
 سورة إبراهيم  
أضيفت هذف السرورة إىل اسرم إبرراهيم  عليره السر م  فكران ذلرك امسرا هلرا ال يعررد هلرا غراف. و  أقر  علرى إطر ق هرذا  

 م وال يف ك م أصحابه يف هرب مقبول. االسم عليها يف ك م النهللا صلى هللا عليه وسل
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ووده تسميتها هبذا وإن كان ذكر إبراهيم  عليه الس م  دررخ يف كثرا مرن السرور أهنرا مرن السرور ذوات (ألرر). وقرد ميرز  
بعضها عن بع  ابإلضافة إىل أمسا  األنبيا   عليهم الس م  الق دا ت قصصهم فيها، أو إىل مكان بعثة بعضرهم وهري 

 جر، ولذلك   تض  سورة الرعد إىل مث  ذلك ألهنا متميزة بفا تها بزايدة حرد ميم على أل  والم ورا . سورة احل
وهي مكية كلها عند اجلمهور. وعن قتادة إال عيق (أ  تر إىل الذين بدلوا نعمة هللا كفرا) إىل قوله (وبئس القرار)، وقير :  

 يف املشركني يف قضية بدر، وليس ذلك إال تومها كما ستعرفه.  إىل قوله: (فهن مصاكم إىل النار). نزل ذلك
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 نزلت هذف السور بعد سورة الشورخ وقب  سورة األنبيا . وقد عدت السبعني يف ترتيب السور يف النزول.   
رة. واثنترني ومخسرني وعدت عايهتا أربعا ومخسني عند املدنني ومخسرني عنرد أهر  الشرام، وإحردخ ومخسرني عنرد أهر  البصر 

 عند أه  الكوفة. 
واشررتملت مرررن األغررراض علرررى أهنرررا ابترردأت ابلتنبيررره إىل إعجررراز القرررعن، وابلتنويررره بشررأنه، وأنررره أنرررزل إلهررراج النررراس مرررن  

 الض لة. واالمتنان أبن دعله بلسان العرب. ومتجيد هللا تعاىل الذي أنزله. 
 ووعيد الذين كفروا به مبن أنزل عليه.  
قاي املعاندين أبن حممد صلى هللا عليه وسلم ما كان بدعا من الرس . وأن كونه بشرا أمر غا مناد لرسالته من عنرد وإي 

 هللا كماف من الرس .وضرب له مث  برسالة موسى  عليه الس م  إىل فرعون إلص ح حال بين إسرالي . 
 وتذكاف قومه بنعم هللا وودوب شكرها.  
 ح  بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما القته رسلهم من التكذيب.  وموعظته إايهم مبا 
 وكي  كانت عاقبة املكذبني.  
 وإقامة احلجة على تفرد هللا تعاىل ابإلهلية بدالل  مصنوعاته.  
 وذكر البعث.  
 و ذير الكفار من تمرير قادهتم وكربالهم هبم من كيد الشيطان.  
 وكي  يتربأون منهم يوم احلشر.  
   حاهلم وحال املؤمنني يومئذ. ووص 
 وفض  كلمة اإلس م وهبث كلمة الكفر.  
 مث التعجيب من حال قوم كفروا نعمة هللا وأوقعوا من تبعهم يف دار البوار ابإلشراك.  
 واإلميا  إىل مقابلته حبال املؤمنني.  
 وعد بع  نعمة على الناس تفضي  مث لعها إلاال.  
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إبراهيم  عليه الس م  ليعلم الفريقران مرن هرو سرالك سربي  إبرراهيم  عليره السر م  ومرن هرو انكرب  مث ذكر الفريقني حبال 
 عنه من ساكين البلد احلرام. 

 و ذيرهم من كفران النعمة.  
 وإنذارهم أن    ابلذين ظلموا من قب .  
 وتثبيت النهللا صلى هللا عليه وسلم بوعد النصر.  
 وما ختل  ذلك من األمثال.  
 وهتمت بكلمات دامعة من قوله (هذا ب   للناس) إىل عهرها.  
 (ألر) تقدم الك م على احلرود املقطعة يف فا ة سورة البقرة وعلى نظا هذف احلرود يف سورة يونس.  
يرب [) الكر م علرى ترك1(كتاب أنزلناف إليك لتخررج النراس مرن الظلمرات إىل النرور إبذن رهبرم إىل صرراط العزيرز احلميرد] 

(ألر كتاب أنزلناف إليك) كالك م على قوله تعاىل (أملص كتاب أنزلناف إليك) عدا هرذف اآليرة ذكرر فيهرا فاعر  اإلنرزال وهرو 
معلروم مرن مرادة اإلنرزال املشرعرة أبنره وارد مرن قبر  العررا  العلروي،فللعلم مبنزلرة حرذد الفاعر  يف عيرة سرورة األعرراد، وهررو 

كرها هنا ألن املقام مقام االمتنان على الناس املسرتفاد مرن التعلير  بقولره (لتخررج النراس مقتضى الظاهر واإلةاز، ولكنه ذ 
مرن الظلمررات إىل النررور)، ومرن ذكررر صررفة الربوبيرة بقولرره (إبذن رهبررم)، شر د عيررة سررورة األعرراد فههنررا يف مقررام الطمأنررة 

عررض لرذكر املنررزل إليره واالقتصرار عليره أهرم يف ذلررك والتصربا للنرهللا  عليره الصر ة والسر م  املنررزل إليره الكتراب، فكران الت
 املقام مع ما فيه من قضا  حق اإلةاز. 

أما التعرض للمنزل إليه هنا فللتنويه بشأنه، وليجع  له حظ يف هذف املنة وهو حظ الوساطة، كما دل عليه قوله (لتخرج   
 ضني للنهللا صلى هللا عليه وسلم. الناس من الظلمات إىل النور)، وملا فيه من غم املعاندين واملبم

وألد  هذا املقصد وقع إظهار صفات فاع  اإلنزال ثر   مررات يف قولره (إبذن رهبرم إىل صرراط العزيرز احلميرد) بعرد أن   
 كان املقام ل ضمار تبعا لقوله (أنزلناف). 

علررى تبيررني طرررق اهلدايررة إىل اإلميرران وإسررناد اإلهررراج إىل النررهللا  عليرره الصرر ة والسرر م  ألنرره يبلررغ هررذا الكترراب املشررتم   
وإظهار فساد الشرك والكفر، وهو مع التبليغ يبني للناس ويقرب إليهم معاين الكتاب بتفساف وتبيينه، مث مبا يبنيه عليه من 
املرررواعظ والنرررذر والبشرررارة. وإذا قرررد أسرررند اإلهرررراج إليررره يف سرررياق تعليررر  إنرررزال الكتررراب إليررره علرررم أن إهرادررره إايهرررم مرررن 

 لظلمات بسبب هذا الكتاب املنزل، أي مبا يشتم  عليه من معاين اهلداية. ا
وتعلي  اإلنزال ابإلهراج من الظلمات دل على أن اهلداية هي مراد هللا تعاىل من الناس، وأنه   يرتكهم يف ضر هلم، فمرن  

يكون إال حلكم ومصاس بعضها أكرب  اهتدخ فبهرشاد هللا ومن ض  فبهرشاد الضال هوخ على دالل  اإلرشاد، وأمر هللا ال
 من بع . 

 واإلهراج: مستعار للنق  من حال إىل حال. شبه االنتقال ابيروج فشبه النق  ابإلهراج.  
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و(الظلمات والنور) استعارة للكفر واإلميان، ألن الكفر ةع  صاحبه يف حاة فهو كالظلمة يف ذلك، واإلميان يرشد إىل   
ق فهو كرالنور يف إيضراح السربي . وقرد يسرتخلص السرامع مرن ذلرك متثير  حرال املرنممس يف الكفرر ابملتحرا يف ظلمرة، احل

 وحال انتقاله إىل اإلميان حبال ايارج من ظلمة إىل مكان نا. 
 ولع (الظلمات) وإفراد (النور) تقدم يف أول سورة األنعام.  
: األمر بفع  يتوق  على رضى اآلمر به، وهرو أمرر هللا إايف إبرسراله إلريهم ألنره هرو والبا  يف (إبذن رهبم) للسببية، واألذن 

اإلذن الذي يتعلق جبميع الناس، كقوله (وما أرسلنا من رسرول إال ليطراع إبذن هللا). وملرا كران اإلرسرال ملصرلحتهم أضري  
 اإلذن إىل وص  الرب املضاد إىل ضما الناس، أي إبذن الذي يدبر مصاحلهم. 

وقوله (إىل صراط العزيرز احلميرد) بردل مرن (النرور) إبعرادة اجلرار للمبردل منره لرزايدة بيران املبردل منره اهتمامرا بره، وأتكيرد  
 للعام  كقوله تعاىل (قال املإ الذين استكربوا من قومه للذين استضعفوا ملن عمن منهم) يف سورة األعراد. 

 رة اإلهراج والظلمات والنور وملا يتضمنه من التمثي ، ظاهرة. ومناسبة الصراط املستعار للدين احلق، الستعا 
واهتيررار وصرر  (العزيررز احلميررد) مررن بررني الصررفات العلررى ملزيررد مناسرربتها للمقررام، ألن الررذي ال يملررب. وإنررزال الكترراب  

 برهان على أحقية ما أرادف هللا من الناس فهو به غالب للمخالفني مقيم احلجة عليهم. 
ىن احملمود، ألن يف إنزال هذا الكتاب نعمة عظيمة ترشد إىل محدف عليه، وبذلك استوعب الوصفان اإلشرارة واحلميد: مبع 

 إىل الفريقني من ك  منساق إىل االهتدا  من أول وهلة ومن جمادل صالر إىل االهتدا  بعد قيام احلجة ونفاذ احليلة. 
، وابرن عرامر، وأبرو دعفرر  برفرع اسرم اجل لرة  علرى أنره هررب عرن (هللا الذي له ما يف السماوات ومرا يف األرض) قررأ انفرع 

مبتردإ حمررذود. والتقردير: هررو(أي العزيرز احلميررد) هللا املوصررود ابلرذي لرره مرا يف السررماوات واألرض. وهرذا احلررذد دررار 
نرد مرا ةرري على حذد املسند إليه عند علما  املعاين تبعا للسكاكي ابحلذد ملتابعة االسرتعمال، أي اسرتعمال العررب ع

ذكرر موصرود بصرفات أن ينتقلرروا مرن ذلرك إىل اإلهبرار عنرره مبرا هرو أعظررم ممرا تقردم ذكررف ليكسررب ذلرك االنتقرال تقريرررا 
 للمرض، كقول إبراهيم الصو :          

 سأشكر عمرا إن تراهت منريتري                      أايدي   متنن وإن هري درلرت   
صديقه                      وال مظهر الشكوخ إذا النع  زلت أي هرو فرىت مرن صرفته كيرت فىت غا حمجوب المىن عن   

 وكيت. 
وقرأف الباقون إال رويسا عرن يعقروب  ابجلرر  علرى البدليرة مرن (العزيرز احلميرد)، وهري طريقرة عربيرة. ومر ل القررا تني واحرد  

مره، فرهن اسرم اجل لرة أعظرم مرن بقيرة الصرفات ألنره علرم وكلتا الطريقتني تفيد أن املستق  إليه أددر ابلذكر عقرب مرا تقد
 الذات الذي ال يشاركه مودود يف إط قه وال يف معناف األصلي املنقول منه إىل العلمية إال أن الرفع أقوخ وأفخم. 

هللا) درر وقرأف رويس عن يعقوب  ابلرفع  إذا وق  على قوله (احلميد) وابتدئ ابسم (هللا)، فرهذا وصر  (احلميرد) ابسرم ( 
 اسم اجل لة على البدلية. 
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وإدرا  الوص  ابملوصول علرى اسرم اجل لرة لرزايدة التفخريم ال للتعرير . ألن ملرك سرالر املودرودات صرفة عظيمرة وهللا   
معرود هبا عند املخاطبني. وفيه تعري  أبن صراط غا هللا من طرق عهلتهم ليس بواص  إىل املقصرود لنقصران ذويره. ويف 

 الصلة إدماج تعري  ابملشركني الذين عبدوا ما ليس له السماوات واألرض. ذكر هذف 
[ الذين يستحبون احلياة الدنيا علرى اآلهررة ويصردون عرن سربي  هللا ويبموهنرا عودرا 2(ووي  للكافرين من عذاب شديد] 

ماوات ومرا يف األرض) تعريضرا [) ملا أفاد قوله (إىل صراط العزيز احلميرد هللا الرذي لره مرا يف السر3أولئك يف ض ل بعيد]
ابملشركني الذين اتبعوا صراط غا هللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض عط  الك م إىل هتديدهم وإنذارهم بقولره 

 (ووي  للكافرين من عذاب شديد). أي للمشركني به عهلة أهرخ. 
مث  قروهلم: و رك، فعطفره مرن عطر  اإلنشرا  علرى وللة (ووي  للكافرين) إنشا  دعا  عليهم يف مقام المضب والذم،  

 ايرب. 
   
 

 2262صفحة : 
 
(ووي ) مصدر ال يعرد له فع . ومعناف اهل ك وما يقرب منه من سو  احلالة، وألنه ال يعرد له فع  كان اسرم مصردر   

فررع (احلمررد  ) يف سرررورة وعومرر  معاملررة املصرررادر، ينصررب علررى املفعوليرررة املطلقررة ويرفررع إلفرررادة الثبررات، كمررا تقررردم يف ر 
الفا ة. ويقال: وي  لك وويلك. ابإلضافة. ويقال: اي ويلك، ابلندا . وقد يذكر بعد هذا الرتكيرب سرببه فيرؤتى بره جمررورا 
حبرد (من) االبتدالية كما يف قوله هنا (من عذاب شديد)، أي ه كا ينجر هلم من العذاب الشرديد الرذي ي قونره وهرو 

 الوي  عند قوله تعاىل (فوي  للذين يكتبون الكتاب أبيديهم) يف سورة البقرة.  عذاب النار. وتقدم
والكرررافرون هرررم املعهرررودون وهرررم الرررذين   كردررروا مرررن الظلمرررات إىل النرررور، وال اتبعررروا صرررراط العزيرررز احلميرررد، وال انتفعررروا  

 ابلكتاب الذي أنزل إلهرادهم من الظلمات إىل النور. 
، فالسرني والتررا  للتأكيرد مثر  اسرتقدم واسرتأهر. وضررمن (يسرتحبون) معرىن يرؤثرون، ألن احملبررة و(يسرتحبون) مبعرىن  برون 

تعردت إىل احليرراة الرردنيا عقرب ذكررر العررذاب الشرديد هلررم، فأنبررأ ذلررك أهنرم  بررون هررا الردنيا دون هررا اآلهرررة إذ كرران يف 
بواسطة حرد (على) يف قوله (على اآلهرة)  اآلهرة يف شقا ، فنشأ من هذا معىن اإليثار، فضمنه فعدي إىل مفعول عهر

 أي يؤثروهنا عليها. 
وقوله (ويصدون عن سبي  هللا ويبموهنا عودرا) تقردم نظراف يف قولره (أن لعنرة هللا علرى الظراملني الرذين يصردون عرن سربي   

 مرن عمرن تبموهنرا عودرا هللا ويبموهنا عودا) يف سورة األعراد، وعند قوله تعاىل (اي أه  الكتراب   تصردون عرن سربي  هللا
 وأنتم شهدا ) يف سورة عل عمران، فأنظرف هنالك. 

والصرد عرن سربي  هللا: منررع الرداهلني يف اإلسر م مرن الرردهول فيره. شربه ذلررك مبرن مينرع املرار مررن سرلوك الطريرق. ودعرر   
ألهنررم عطلرروا مررواهبهم الطريررق طريررق هللا ألنرره موصرر  إىل مرضرراته فكأنرره موصرر  إليرره. أو يصرردون أنفسررهم عررن سرربي  هللا 
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ومررداركهم مررن ترردبر عايت القرررعن، فكررأهنم صرردوها عررن السررا يف سرربي  هللا ويبمررون السرربي  العودررا ، فعلررم أن سرربي  هللا 
 مستقيم، قال تعاىل (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوف). 

الضر ل بسربب صردهم عرن سربي   واإلشارة يف قوله (أولئرك يف ضر ل بعيرد) للتنبيره علرى أهنرم أحرراي  مبرا وصرفوا بره مرن 
احلق وابتمالهم سبي  الباط . د(أولئك) يف حم  مبتدأ و(يف ض ل بعيد) هرب عنه. ودل حرد الظرفية على أن الض ل 

 حميل هبم فهم متمكنون منه. 
ه عرن احلرق ووص  الض ل ابلبعيد ةوز أن يكون على وده ا از العقلي، وإمنا البعيد هم الضالون، أي ضر ال بعردوا بر 

 فأسند البعد إىل سببه. 
وةرروز أن يررراد وصررفه ابلبعررد علررى تشرربيهه ابلطريررق الشاسررعة الررق يتعررذر ردرروع سررالكها، أي ضرر ل قرروي يعسررر إقرر ع  

صاحبه عنه. ففيه استبعاد الهتدا  أمثاهلم كقولره (أال إن الرذين ميرارون يف السراعة لفري ضر ل بعيرد) وقولره (بر  الرذين ال 
 هرة يف العذاب والض ل البعيد). وتقدم يف قوله (ومن يشرك اب  فقد ض  ض ال بعيدا) يف سورة النسا . يؤمنون ابآل

[)  إذا  4(ومررا أرسررلنا مررن رسررول إال بلسرران قومرره ليبررني هلررم فيضرر  هللا مررن يشررا  ويهرردي مررن يشررا  وهررو العزيررز احلكرريم] 
لفعررر  املقصرررور كررران قصررررا إضرررافيا لقلرررب اعتقرررراد كانرررت صررريمة القصرررر مسرررتعملة يف ظاهرهرررا ومسرررلطة علرررى متعلقررري ا

املخراطبني، فيتعررني أن يكررون ردا علررى فريررق مرن املشررركني قررالوا: هرر  أنررزل القررعن بلمررة العجررم. وقررد ذكررر يف الكشرراد يف 
سرورة فصررلت عنررد قولرره تعرراىل (ولررو دعلنراف قرررعان أعجميررا لقررالوا لرروال فصررلت عايتره أعجمرري وعررريب) فقررال: كررانوا لتعنررتهم 

 ولون: ه  نزل القرعن بلمة العجم، وهو مروي يف تفسا الطربي هنالك عن سعيد بن دبا أن العرب قالوا ذلك. يق
مث ةوز أن يكون املراد بلمة العجم لمة غا العرب مثر  العربانيرة أو السرراينية مرن اللمرات الرق أنزلرت هبرا التروراة واإلجنير ،  

حسربوا أن للكترب اإلهليرة لمرة هاصرة تنرزل هبرا مث تفسرر للرذين ال يعرفرون تلرك فكان من للة ما موهت هلم أوهرامهم أن 
اللمررة. وهررذا اعتقرراد فررا  بررني أهرر  العقررول الضرررعيفة، فهررؤال  الررذين يعرراجلون سررر احلرررد والطلسررمات ميوهررون أبهنرررا ال 

بلقيررين: أن سررؤال القرررب يكررون تكتسررب إال ابللمررة السررراينية ويزعمررون أهنررا لمررة امل لكررة ولمررة األرواح. وقررد زعررم السررراج ال
 ابللمة السراينية وتلقاف عنه د ل الدين السيوطي واستمربه فقال:  

 
 2263صفحة : 

 
            

 ومن عجيب ما ترخ العينان                      أن سؤال القرب ابلسرايين   
رينرري وقرد كران املتنصررون مرن العررب واملتهرودون مرنهم مثر  أفىت هبذا شيخنا البلقرينرري                      و  أرف لمراف برع  

عرب اليمن ترتدم هلم بع  التوراة واإلجني  ابلعربية كما ورد يف حرديث ورقرة برن نوفر  يف كتراب برد  الروحي مرن صرحيح 
ت هبررا البخرراري، فاسررتقر يف نفرروس املشررركني مررن للررة مطرراعنهم أن القرررعن لررو كرران مررن عنررد هللا لكرران ابللمررة الررق دررا 
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الكتب السالفة. فصارت عربيته عندهم من ودوف الطعن يف أنه منزل من هللا، فالقصر هنا لرد ك مهم، أي ما أرسرلنا مرن 
 رسول بلسان إال لسان قومه املرس  إليهم ال بلسان قوم عهرين. 

 فموقع هذف اآلية عقب عية (كتاب أنزلناف إليك) بني املناسبة.  
لناف إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور، وأنزلناف بلمرة قومرك لتبرني هلرم الرذي أوحينرا إليرك وتقدير النظم: كتاب أنز  

 وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم فيخردهم من الظلمات إىل النور. 
 للمشررركني وإذا كانرت صرريمة القصررر داريررة علررى هرر د مقتضررى الظراهر و  يكررن ردا ملقالررة بعرر  املشررركني يكررن تنررزي  

منزلة من ليسوا بعرب لعدم أتثرهم آبايت القرعن، ولقوهلم (قلوبنا يف أكنة ممرا تردعوان إليره) وكران منراط القصرر هرو مرا بعرد 
الم العلة. واملعىن: ما أرسلناك إال لتبيني هلم وما أرسلنا من رسول إال ليبني لقومه، وكان قوله (إال بلسان قومه) إدمادا يف 

تسلل عليه القصر، أو يكون متعلقا بفع  (ليبرني) مقردما عليره. والتقردير: مرا أرسرلناك إال لتبرني هلرم بلسراهنم، االستثنا  امل
وما أرسلنا من رسول إال ليبني لقومه بلساهنم، فما لقومك   يهتدوا هبذا القرعن وهو بلساهنم، وبذلك يتضح موقع التفريع 

  يف قوله (فيض  هللا من يشا  ويهدي من يشا ).
 واللسان: اللمة وما به التخاطب. أطلق عليها اللسان من إط ق اسم احمل  على احلال به، مث : سال الوادي.  
 والبا  للم بسة، فلمة قومه م بسة لك مه والكتاب املنزل إليه إلرشادهم.  
ة، وقوم ك  رسول أمته املبعو  والقوم: األمة واجلماعة، فقوم ك  أحد رهطه الذين لاعتهم واحدة ويتكلمون بلمة واحد 

إليهم، إذ كان الرس  يبعثون إىل أقوامهم، وقوم حممد صلى هللا عليه وسلم هم العرب، وأما أمته فهم األقوام املبعو  إليهم 
 وهم الناس كافة. 

مرم كلهرا، فاهترار وإمنا كان املخاطب أوال هم العرب الذين هو بني ظهرانيهم ونزل الكتاب بلمتهم لتعذر نزوله بلمات األ 
هللا أن يكررون رسرروله صررلى هللا عليرره وسررلم مررن أمررة هرري أفصررح األمررم لسرراان، وأسرررعهم أفهامررا، وأملعهررم ذكررا ، وأحسررنهم 
استعدادا لقبول اهلدخ واإلرشاد، و  يؤمن برسول من الرس  يف حياته عردد مرن النراس مثر  الرذين عمنروا مبحمرد صرلى هللا 

سر م بر د العررب وقرد حرج مرع النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم يف حجرة الروداع  رو مخسرني عليه وسلم يف حياته فقد عرم اإل
 ألفا أو أكثر. وقي  مالة أل  وهم الردال املستطيعون. 

واهترار أن يكررون الكتراب املنررزل إلريهم بلمررة العررب، ألهنررا أصرلح اللمررات لرع معرران، وإةراز عبررارة، وسرهولة دررري علررى  
ل وقرع يف األمسراع، ودعلرت األمرة العربيرة هري املتلقيرة للكتراب ابدئ ذي برد ، وعهرد إليهرا األلسن، مسرعة حفرظ، ولرا

 نشرف بني األمم. 
ويف التعليرر  بقولرره (ليبررني هلررم) إميررا  إىل هررذا املعررىن، ألنرره ملررا كرران املقصررود مررن التشررريع البيرران كانررت أقرررب اللمررات إىل   

لمة الق هي أددر ابن أييت الكتراب هبرا، قرال تعراىل (نرزل بره الرروح األمرني التبيني من بني لمات األمم املرس  إليهم هي ال
 على قلبك لتكون من املنذرين بلسان عريب مبني). فهذا كله من مطاوي هذف اآلية. 

ولكن ملا كان املقصود من سياقها الرد على طعنهم يف القررعن أبنره نرزل بلمرة   ينرزل هبرا كتراب قبلره اقتصرر يف رد هطرئهم  
 لى أنه إمنا كان كذلك ليبني هلم ألن ذلك هو الذي يهمهم. ع
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وتفريع قوله (فيض  هللا من يشا ) اخل على جمموع للة (وما أرسلنا من رسول إال بلسران قومره ليبرني هلرم)، ولرذلك درا   
كنه مفرع على فع  (يض ) مرفوعا غا منصوب إذ ليس عطفا على فع  (ليبني) ألن اإلض ل ال يكون معلوال للتبيني ول

اإلرسررال املعلرر  ابلتبيررني. واملعررىن أن اإلرسررال بلسرران قومرره حلكمررة التبيررني. وقررد  صرر  أثررر التبيررني مبعونررة االهترردا  وقررد ال 
  ص  أثرف بسبب ض ل املبني هلم. 

 واإلض ل واهلدخ من هللا مبا أعد يف نفوس الناس من اهت د االستعداد.  
   
 

 2264صفحة : 
 
هررو العزيررز احلكرريم) تررذيي  ألن العزيررز قرروي ال ينفلررت شرري  مررن قدرترره وال كرررج عمررا هلررق لرره، واحلكرريم يضررع وللررة (و   

األشرريا  مواضررعها، فموضررع اإلرسررال والتبيررني أييت علررى أكمرر  ودرره مررن اإلرشرراد. وموقررع اإلضرر ل واهلرردخ هررو التكرروين 
 مر التشريع واإلض ل من مقتضى أمر التكوين. اجلاري على أنسب حال أبحوال املرس  إليهم، فالتبيني من مقتضى أ

(ولقررد أرسررلنا موسررى آبايتنررا أن أهرررج قومررك مررن الظلمررات إىل النررور وذكرررهم أبايم هللا إن يف ذلررك آلايت لكرر  صرربار  
[) ملررا كانرت اآلايت السررابقة مسرروقة للررد علررى مررن أنكرروا أن القرررعن منرزل مررن هللا أعقررب الررد ابلتمثيرر  ابلنظررر 5شركور]

و إرسال موسى  عليه الس م  إىل قومه مبث  ما أرس  بره حممرد صرلى هللا عليره وسرلم ومبثر  المايرة الرق أرسر  هلرا حممرد وه
 صلى هللا عليه وسلم ليخرج قومه من الظلمات إىل النور. 

صلى هللا عليره وأتكيد اإلهبار عن إرسال موسى  عليه الس م  ب م القسم وحرد التحقيق لتنزي  املنكرين رسالة حممد  
وسلم منزلة من ينكر رسالة موسى  عليه الس م  ألن حاهلم يف التكذيب برسالة حممد صلى هللا عليه وسلم يقتضي ذلك 

 التنزي ، ألن ما داز على املث  ةوز على املماث ، على أن منهم من قال (ما أنزل هللا على بشر من شي ). 
ال مصاحبا لعايت الدالة على صدقه يف رسالته، كما أرس  حممرد صرلى هللا عليره والبا  يف (آبايتنا) للمصاحبة، أي إرس 

 وسلم مصاحبا آلية القرعن الدال على أنه من عند هللا، فقد مت التنظا وانته  الدلي  على املنكرين. 
 قع (أن) التفساية. و(أن) تفساية، فسر اإلرسال جبملة (أهرج قومك) اخل، واإلرسال فيه معىن القول فكان حقيقا مبو  
و(الظلمات) مستعار للشرك واملعاصي، و(النرور) مسرتعار ل ميران احلرق والتقروخ، وذلرك أن برين إسررالي  ملرا طرال علريهم  

األمد يف مصر بعد وفاة يوس   عليه الس م  سرخ إليهم الشرك واتبعوا دين القبل، فكانت رسالة موسرى  عليره السر م  
ة فرعرون وقومره ل ميران اب  الواحرد، وكانرت عيلرة إىل إهرراج برين إسررالي  مرن الشررك والفسراد إلص ح اعتقرادهم مرع دعرو 

 وإدهاهلم يف حظاة اإلميا  والص ح. 
والتررذكا: إزالررة نسرريان شرري . ويسررتعم  يف تعلرريم جمهررول كرران شررأنه أن يعلررم. وملررا ضررمن التررذكا معررىن اإلنررذار والرروعظ  

 ظة أبايم هللا. عدي ابلبا ، أي ذكرهم تذكا ع
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و(أايم هللا) أايم ظهور بطشه وغلبه من عصوا أمرف، وأتييدف املؤمنني على عدوهم، فهن ذلك كلره مظهرر مرن مظراهر عرزة  
هللا تعاىل. وشاع إط ق اسم اليوم مضافا إىل اسم شخص أو قبيلة على يوم انتصر فيه مسرمى املضراد إليره علرى عردوف، 

 صارهم، (فأايم هللا) أايم ظهور قدرته وإه كه الكافرين به ونصرف أوليا ف واملطيعني له. يقال: أايم متيم، أي أايم انت
فرراملراد ب(أايم هللا) هنررا األايم الررق أجنررى هللا فيهررا بررين إسرررالي  مررن أعرردالهم ونصرررهم وسررخر هلررم أسررباب الفرروز والنصررر   

ا أمر موسى  عليه الس م  أبن يذكرمهوف، وكله يصح وأغدق عليهم النعم يف زمن موسى  عليه الس م  ، فهن ذلك كله مم
أن يكررون تفسرراا ملضررمون اإلرسررال. ألن إرسررال موسررى  عليرره السرر م  ممتررد زمنرره، وكلمررا أوحررى هللا إليرره بتررذكا يف مرردة 

عمرة حياته فهو من مضمون اإلرسال الذي دا  به مشمول لتفسا اإلرسال، فقول موسى  عليه الس م   اي قوم اذكروا ن
هللا عليكم إذ دع  فريكم أنبيرا  ودعلكرم ملوكرا وعاتكرم مرا   يرؤت أحردا مرن العلمرني اي قروم ادهلروا األرض املقدسرة الرق  
كتب هللا لكم  هو من تذكا املفسر بره إرسرال موسرى  عليره السر م  وهرو إن كران واقعرا بعرد ابتردا  رسرالته أبربعرني سرنة 

، وهررو مرن الترذكا أبايم نعرم هللا العظيمررة الرق أعطراهم، ومررا كرانوا  صرلوهنا لرروال فمرا هرو إال ترذكا صررادر يف زمرن رسرالته
 نصر هللا إايهم، وعنايته هبم ليعلموا أنه رب ضعي  غلب قواي وجنا بضعفه ما   ينج مثله القوي يف قوته. 

هراج مرن الظلمرات بعرد تروغلهم واسم اإلشارة يف قوله (إن يف ذلك آلايت) عالد إىل ما ذكر من اإلهراج والتذكا، فاإل 
 فيها وانقضا  األزمنة الطويلة عليها عية من عايت قدرة هللا تعاىل. 

والتذكا أبايم هللا على عايت قدرة هللا وعزته وأتييد من أطاعه. وك  ذلك عايت كالنة يف اإلهراج والتذكا على اهت د  
 أحواله. 

   
 

 2265صفحة : 
 
مول حرررد الظرفيررة مررن قولرره (يف ذلررك ) ألن الظرفيررة جتمررع أشرريا  رتلفررة  تويهررا الظرررد، وقررد أحرراط مبعررىن هررذا الشرر  

 ولذلك كان حلرد الظرفية هنا موقع بليغ. 
ولكون اآلايت رتلفة، بعضها عايت موعظة وزدر وبعضها عايت منه وترغيب، دعلت متعلقة ب(ك  صبار شكور) إذ  

نفس على  م  معاكسة هواها هيفة الوقوع يف سو  العاقبة، واإلنعام يبعرث الصرب املناسب للزدر ألن التخوي  يبعث ال
 النفس على الشكر، فكان الصفتني توزيعا ملا ألله ذكر أايم هللا من أايم بؤس وأايم نعيم. 

(وإذ قرررال موسرررى لقومررره اذكرررروا نعمرررة هللا علررريكم إذ أجنررراكم مرررن عل فرعرررون يسرررومونكم سرررو  العرررذاب ويرررذحبون أبنرررا كم  
[) عطر  علرى للرة (ولقرد أرسرلنا موسرى (آبايتنرا) ابعتبرار غررض 6ويستحيون نسا كم ويف ذلكم ب   من ربكرم عظريم]

 اجلملتني، وهو التنظا بسنن ما دا  به الرس  السابقون من إرشاد األمم وتذكاها، كما أنزل القرعن لذلك. 
ق الذي هو ذكرر شرواهد التراريخ أبحروال الرسر   علريهم (وإذ) ظرد للماضي متعلق بفع  تقديرف: اذكر، دل عليه السيا 

 الس م  مع أمم. واملعىن: واذكر قول موسى لقومه اخل. 
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وهذا مما قاله موسى لقومه بعد أن أجناهم هللا من استبعاد القبل وإهانتهم، فهو تفاصي  ما فسر بره إرسرال موسرى  عليره  
  موسى  عليه الس م  أن يذكرف قومه. الس م  وهو من التذكا أبايم هللا الذي أمر هللا

و(إذ جنراكم) ظرررد للنعمررة مبعرىن اإلنعررام، أي اإلنعررام احلاصرر  يف وقرت إجنرراكم إايكررم مررن عل فرعرون. وقررد تقرردم تفسررا  
نظاها يف قوله تعاىل (وإذ أجنيناكم من عل فرعون) يف سورة البقرة، وكذا يف سورة األعراد (يقتلون)، سوخ أن هذف اآليرة 

  فيهررا للررة (ويررذحبون) علررى للررة (يسررومونكم) ويف عيررة البقرررة واألعررراد دعلررت للررة (يررذحبون) وللررة (يقتلررون) عطرر
بدون عط  على أهنا بدل اشرتمال مرن للرة (يسرومونكم سرو  العرذاب). فكران مضرمون للرة (ويرذحبون) هنرا مقصرودا 

طر  ايرا  علرى العرام. وعلرى كر  النظمرني قرد ابلعد كأنه صن  عهر غرا سرو  العرذاب اهتمامرا بشرانه، فعطفره مرن ع
حص  االهتمام هبذا العذاب املخصو  ابلذكر، فالقرعن حكى مراد ك م موسى  عليه الس م  مرن ذكرر العرذاب األعرم 
وذكررر األهررص ل هتمررام برره، وهررو حاصرر  علررى كرر  النظمررني. وإمنررا حكرراف القرررعن يف كرر  موضررع بطريقررة تفننررا يف إعررادة 

هت د يف صورة النظم مع احلفاي على املعىن احملكي، وهو ذكر سو  العذاب جمم ، وذكر أفظرع أنواعره القصة حبصول ا
 مبينا. 

وأما عط  للة (ويستحيون نسرا كم) يف اآلايت الرث   فرإن مضرموهنا ابسرتق له ال يصرلح لبيران سرو  العرذاب، ألن  
اقرتانرره بتررذبيح األبنررا ، إذ يعلررم أن مقصررودهم مررن اسررتحيا  اسررتحيا  النسررا  يف ذاترره نعمررة ولكنرره يصررا مررن العررذاب عنررد 

 النسا  اسرتقاقهن وإهانتهن فثار االستحيا  بذلك القصد هتيئة لتعذيبهن. ولذلك مسي ليع ذلك ب  . 
م  يف وأص  الب  : االهتبار. والب   هنا املصيبة ابلشر، مسري ابسرم االهتبرار ألنره اهتبرار ملقردار الصررب، فرالب   مسرتع  

شدة املكروف من تسمية الشي  ابسرم مرا يرؤول إليره علرى طريقرة ا راز املرسر . وقرد شراع إطر ق هرذا بصريمة اسرم املصردر 
حبيث يكاد ال يطلق إال على املكروف. وما ورد منه مستعم  يف ايا فهمنا ورد بصيمة الفع  كقولره (ونبلروكم ابلشرر وايرا 

 تقدم يف نظاها من سورة البقرة. فتنة)، وقوله (وتبلو أهباركم)، و 
ودعرر  هررذا الضررر الررذي حلقهررم واردا مررن دانررب هللا ألن ختليرره عل فرعررون لفعرر  ذلررك وعرردم إلطافرره ببررين إسرررالي  ةعلرره   

كررالوارد مررن هللا، وهرررو دررزا  علررى نبرررذ بررين إسرررالي  ديرررنهم احلررق الررذي أوصرررى برره إبررراهيم بنيررره ويعقرروب  علرريهم السررر م  
 قبل وعبادة عهلتهم. واتباعهم دين ال

واهتيار وص  الرب هنا ل ميا  إىل أنه أراد به ص ح مستقبلهم وتنبيههم الدتناب عبرادة األواثن و رير  الردين كقولره  
 (وإن عدمت عدان). 

مرن سرفر ايرروج، ومرا يف فقررة  13مرن أفصرحاح  3، وفقررة 21مرن اإلصرحاح  17وهذف اآلية تضمنت ما يف فقررة  
 من سفر ال ويني.  26 من اإلصحاح 13
 [)  7( وإذ أتذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد] 
 

 2266صفحة : 
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عطرر  علررى (إذ أجنرراكم مررن عل فرعررون) فهررو مررن كرر م موسررى  عليرره السرر م  . والتقرردير: واذكررروا نعمررة هللا علرريكم إذ   
ة ابلرزايدة منهرا نعمرة وفضر  مرن هللا، ألن شركر املرنعم وادرب فر  أتذن ربكم لرئن شركرمت اخل، ألن اجلرزا  عرن شركر النعمر

 يستحق دزا  لوال سعة فض  هللا. وأما قوله (ولئن كفرمت إن عذايب لشديد) فجا ت به املقابلة. 
وةوز أن يعط  (وإذ أتذن) على (نعمة هللا عيكم)، فيكون التقدير: واذكروا إذ أتذن ربكم، على أن (إذ) منصوبة علرى  
ملفعولية وليست ظرفا وذلك من استعماالهتا. وقد تقدم عند قوله تعاىل يف سورة األعراد (وإذ أتذن ربك ليبعئن علريهم) ا

 وقوله (واذكروا إذ كنتم قلي  فكثركم). 
 ومعىن (أتذن ربكم) تكلم ك ما علنا، أي كلم موسى  عليه الس م  مبا تضمنه هذا الذي يف اآلية مبسمع من لاعة بين 

، 18، 1مرن سرفر ايرروج، والفقررات  91مرن اإلصرحاح  20، 9إسرالي . ولع  هذا الكر م هرو الرذي يف الفقررات 
 منه.  23من اإلصحاح  30إىل  20منه، والفقرات من  20من اإلصحاح  22
معرىن علرى  والتأذن مبالمة يف األذان يقال: أذن وأتذن كما يقال: توعد وأوعد، وتفض  وأفضر . ففري صريمة تفعر  زايدة 

 صيمة أفع . 
وللة (لئن شكرمت) موطئة للقسم والقسم مسرتعم  يف التأكيرد. والشركر مرؤذن ابلنعمرة. فراملراد: شركر نعمرة اإلجنرا  مرن  

 عل فرعون وغاها، ولذلك حذد مفعول (شكرمت) ومفعول (ألزيدنكم) ليقدر عاما يف الفعلني. 
ابلعصريان. وأعظرم الكفرر دحرد ايرالق أو عبرادة غراف معره وهرو اإلشرراك،   والكفر مراد به كفرر النعمرة وهرو مقابلرة املرنعم 

 كما أن الشكر مقابلة النعمة إبظهار العبودية والطاعة. 
واسررتمىن ب(إن عررذايب لشررديد) عررن (ألعررذبنكم عررذااب شررديدا) لكونررره أعررم وأودررز، ولكررون إفررادة الوعيررد بضرررب مرررن  

 لشديد ملن كفر فأنتم إذن منهم. التعري  أوقع يف النفس. واملعىن: إن عذايب 
[) أعيررد فعرر  القررول يف عطرر  بعرر  كرر م 8( وقررال موسررى إن تكفررروا أنررتم ومررن يف األرض ليعررا فررهن هللا لمررين محيررد] 

موسى  عليه الس م  على بع  لئ  يتوهم أن هذا مما أتذن به الرب وإمنا هو تنبيه على ك م هللا. ويف إعرادة فعر  القرول 
 اجلملة وتنويه هبا حىت تربز مستقلة وحىت يصمي إليها السامعون للقرعن. اهتمام هبذف 

ووده االهتمام هبا إن أكثرر الكفرار  سربون أهنرم  سرنون إىل هللا إبميراهنم، وأن أنبيرا هم حرني يلحرون علريهم ابإلميران إمنرا  
ة وأوعردهم علرى الكفرر ابلعقوبرة يبتمرون برذلك تعزيرز درانبهم واحلرر  علرى مصرلحتهم. فلمرا وعردهم علرى الشركر ابلرزايد

هشي أن  سبوا ذلك النتقام املثيب مبا أاثب عليه، ولتضررف ممرا عاقرب عليره، فنربههم إىل هرذا ايراطر الشريطاين حرىت ال 
 يسري إىل نفوسهم فيكسبهم إدالال ابإلميان والشكر واإلق ع عن الكفر. 

 ملعطود عليه ضماا متص . و(أنتم) فص  بني املعطود واملعطود عليه إذ كان هذا ا 
 و(ليعا) أتكيد ملن يف األرض للتنصيص على العموم. وتقدم نظاف ونصبه غا بعيد.  
 والمين: الذي ال حادة له يف شي ، فده  يف عموم غناف أنه غين عن الذين يكفرون به.  
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لو كفروا به لكانوا حامدين بلسان حراهلم   واحلميد: احملمود. واملعىن: أنه حممود من غاكم مستمن عن محدكم؛ على أهنم  
كرها، فهن ك  نعمة تناهلم فيحمدوهنا فهمنا  مدون هللا تعاىل، كقوله تعاىل (و  يسجد من يف السرماوات واألرض طوعرا 

 من سفر ايروج.  32من اإلصحاح  33إىل  30وكرها). وهذف اآلية تضمنت ما يف الفقرات 
بلكم قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم ال يعلمهرم إال هللا درا هتم رسرلهم ابلبينرات فرردوا ( أ  أيتكم نبؤا الذين من ق 

 [)  9أيديهم يف أفواههم وقالوا إان كفران مبا أرسلتم به وإان لفي شك مما تدعوننا إليه مريب]
 

 2267صفحة : 
 
لرى طريقرة االلتفرات يف قولره (أ  أيتكرم)، ألن هذا الك م استئناد ابتدالي ردع بره ايطراب إىل املشرركني مرن العررب ع  

املوده إليه ايطاب هنا هم الكافرون املعنيون بقولره (ووير  للكرافرين مرن عرذاب شرديد)، وهرم معظرم املعرين مرن النراس يف 
ال قولرره (لتخرررج النرراس مررن الظلمررات إىل النررور)، فررههنم بعررد أن ألرر  هلررم الكرر م يف قولرره تعرراىل (ومررا أرسررلنا مررن رسررول إ

بلسرران قومرره ليبررني هلررم) اآليررة، مث فصرر  أبن ضرررب املثرر  ل رسررال إلرريهم لمرررض اإلهررراج مررن الظلمررات إىل النررور إبرسررال 
موسى  عليه الس م  إلهرراج قومره، وقضري حرق ذلرك عقبره بكر م درامع ألحروال األمرم ورسرلهم، فكران مبنزلرة احلوصرلة 

به عقلياهتم يف حججهم الباطلة ورد الرس  عليهم مرا رد بره القررعن علرى والتذيي  مع متثي  حاهلم حبال األمم السالفة وتشا
 املشركني يف مواضع، مث هتم ابلوعيد. 

واالستفهام إنكاري ألهنم قد بلمتهم أهبارهم؛ فأما قوم نوح فقد تواتر هربهم برني األمرم بسربب هررب الطوفران، وأمرا عراد  
ون عليهرا وكررب بعضرهم بعضرا هبرا، قرال تعراىل (وسركنتم يف مسرراكن ومثرود فهرم مرن العررب ومسراكنهم يف ب دهرم وهرم ميرر 

 الذين ظلموا أنفسهم وتبني لكم كي  فعلنا هبم) وقال (وإنكم لتمرون عليهم مصبحني وابللي  أف  تعقلون). 
م (والذين من بعدهم) يشم  أه  مدين وأصحاب الرس وقوم تبع وغاهم مرن أمرم انقرضروا وذهبرت أهبرارهم فر  يعلمهر 

 إال هللا. وهذا كقوله تعاىل (وعاد ومثودا وأصحاب الرس وقروان بني ذلك كثاا). 
وللررة (ال يعلمهررم إال هللا) معرتضررة بررني (والررذين مررن بعرردهم) وبررني للررة (دررا هتم رسررلهم ابلبينررات) الواقعررة حرراال مررن  

 م. (الذين من بعدهم)، وهو كناية عن الكثرة الق يستلزمها انتفا  علم الناس هب
 ومعىن (دا هتم رسلهم) دا  ك  أمة رسوهلا.  
 وضمالر (ردوا) و(أيديهم) و(أفواههم) عالد ليعها إىل قوم نوح واملعطوفات عليه.  
 وهذا الرتكيب ال أعهد سبق مثله يف ك م العرب فلعله من مبتكرات القرعن.  
شاد إىل سبعة ويف بعضها بعد، وأوالها ابالستخ   ومعىن (فردوا أيديهم يف أفواههم)  تم  عدة ودوف أهناها يف الك 

أن يكررون املعرررىن: أهنرررم وضرررعوا أيررديهم علرررى أفرررواههم إهفرررا  لشرردة الضرررحك مرررن كررر م الرسرر  كراهيرررة أن تظهرررر دواهررر  
 أفواههم. وذلك متثي  حلالة االستهزا  ابلرس . 
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لراغب، أي وضعوا أيرديهم علرى األفرواف مث أزالوهرا والرد: مستعم  يف معىن تكرير دع  األيدي يف األفواف كما أشار إليه ا 
 مث أعادوا وضعها فتلك اإلعادة رد. 

وحرد (يف) للظرفية ا ازية املراد هبا التمكني، فهي مبعىن (على) كقوله (أولئك يف ض ل مبني). فمعىن (ردوا أيديهم يف  
 أفواههم) دعلوا أيديهم على أفواههم. 

ىل أهنررم ابدروا برررد أيررديهم يف أفررواههم بفررور تلقرريهم دعرروة رسررلهم، فيقتضرري أن يكررون رد وعطفرره بفررا  التعقيررب مشررا إ 
األيدي يف األفواف متثي  حلال املتعجب املستهزئ، فالك م متثي  للحالة املعتادة وليس املراد حقيقته، ألن وقوعره هرربا عرن 

 عند التعجب قرينة على أنه ما أريد به إال بيان عريب. األمم مع اهت د عوالدهم وإشاراهتم واهت د األفراد يف حركاهتم 
ونظا هذا قوله تعاىل حكاية عن أه  اجلنة (وقالوا احلمد   الذي صدقنا وعردف وأورثنرا األرض)، فمراا  األرض كنايرة  

 عن حسن العاقبة دراي على بيان العرب عند تنافس قباللهم أن حسن العاقبة يكون ملن أهذ أرض عدوف. 
وأكدوا كفرهم مبرا درا ت بره الرسر  مبرا دلرت عليره (إن) وفعر  املضري يف قولره (إان كفرران). ومسروا مرا كفرروا بره مرسر  بره   

هتكما ابلرس ، كقوله تعاىل (وقالوا اي أيها الذي نزل عليه الرذكر إنرك  نرون)، فمعرىن ذلرك: أهنرم كفرروا ابن مرا درا وا بره 
 أرسلهم. فهذا مما أيقنوا بتكذيبهم فيه. مرس  به من هللا، أي كفروا ابن هللا 

وأما قوهلم (وإان لفي شك مما تردعوننا إليره) فرذلك شرك يف صرحة مرا يردعوهنم إليره وسردادف، فهرو عنردهم معررض للنظرر  
ومتييز صحيحه من سقيمه، فمورد الشك ما يدعوهنم إليه، ومورد التكذيب نسبة دعوهتم إىل هللا. فمرادهم: أهنم وإن كانوا  

 بني يف دعوخ الرسالة فقد يكون يف بع  ما يدعون إليه ما هو صدق وحق فهن الكاذب قد يقول حقا. كاذ
 ودعلوا الشك قواي فلذلك عرب عنه أبهنم مظروفون فيه، أي هو حميل هبم ومتمكن كمال التمكن.  
ك ابملريررب مررن أتكيررد و(مريررب) أتكيررد ملعررىن (يف شررك)، واملريررب: املوقررع يف الريررب، وهررو مرررادد الشررك، فوصرر  الشرر 

 ماهيته، كقوهلم: لي  ألي ، وشعر شاعر?. 
   
 

 2268صفحة : 
 
وحذفت إحدخ النونني من قوله (إان) ختفيفرا جتنبرا للثقر  الناشرئ مرن وقروع نرونني عهررين بعرد يف قولره (تردعوننا) الر زم   

خفيرر  ألن املخاطرررب فيهررا بقولررره ذكرمهررا، شررر د عيررة سرررورة هررود (وإننرررا لفرري شرررك ممررا تررردعوان) إذ   يكررن مودرررب للت
 (تدعوان) واحد. 

(قالت رسلهم أيف هللا شك فاطر السماوات واألرض يدعوكم ليمفر لكم من ذنوبكم ويؤهركم إىل أد  مسمى) استفهام  
إنكاري. ومورد اإلنكار هو وقوع الشك يف ودود هللا، فقدم متعلق الشك ل هتمام بره، ولرو قرال: أشرك يف هللا،   يكرن 

 هذا الوقع، مث  قول القطامي:           له
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أكفرررا بعررد رد املرروت عررين                      وبعررد عطالررك املالررة الراتعررا فكرران أبلررغ لرره لررو أمكنرره أن يقررول: أبعررد رد   
 املوت عين كفر. 

ت اإلهليررة وهرري وعلرق اسررم اجل لرة ابلشررك، واالسررم العلرم يرردل علررى الرذات. واملررراد: إنكررار وقروع الشررك يف أهررم الصرفا 
 صفة التفرد ابإلهلية، أي صفة الوحدانية. 

وأتبرررع اسرررم اجل لرررة ابلوصررر  الررردال علرررى ودرررودف وهرررو ودرررود السرررماوات واألرض الررردال علرررى أن هلمرررا هالقرررا حكيمرررا  
الستحالة صردور تلرك املخلوقرات العجيبرة املنظمرة عرن غرا فاعر  رترار، وذلرك معلروم أبد  أتمر ، وذلرك أتييرد إلنكرار 

 قوع الشك يف انفرادف ابإلهلية ألن انفرادف ابيلق يقتضي انفرادف ابستحقاقه عبادة رلوقاته. و 
وللررة (يرردعوكم) حررال مررن اسررم اجل لررة، أي يرردعوكم أن تنبررذوا الكفررر ليمفررر لكررم مررا أسررلفتم مررن الشرررك ويرردفع عررنكم  

 عذاب االستئصال فيؤهركم يف احلياة إىل أد  معتاد. 
 الندا . فأطلق على األمر واإلرشاد جمازا ألن اآلمر ينادي املأمور.  والدعا : حقيقته 
ويعدخ فع  الدعا  إىل الشي  املدعو إليه حبرد االنتها  غالبرا وهرو(إىل)،  رو قولره تعراىل حكايرة عرن مرؤمن عل فرعرون  

 (واي قوم ما   أدعوكم إىل النجاة وتدعونين إىل النار). 
ة على ما دع  سببا للدعوة فرهن العلرة تردل علرى املعلرول، كقولره تعراىل (وإين كلمرا دعروهتم وقد يعدخ ب م التعلي  داهل 

لتمفر هلم)، أي دعوهتم إىل سبب املمفرة لتمفر، أي دعوهتم إىل اإلميان لتمفر هلم، وهو يف هذف اآليرة كرذلك، أي يردعوكم 
 إىل التوحيد ليمفر لكم من ذنوبكم. 

عو إليرره ابلرر م تنررزي  للشرري  الررذي يرردعى إىل الوصررول إليرره منزلررة الشرري  الررذي ألدلرره وقررد يعرردخ فعرر  الرردعوة إىل املررد 
 يدعى، كقول أعرايب من بين أسد:          

دعوت ملا انبين مسورا                      فلرت فلرهللا يردي مسرور (قرالوا إن أنرتم إال بشرر مثلنرا تريردون أن تصردوان عمرا    
[) أرادوا إفحررام الرسرر  بقطررع ا ادلررة النظريررة، فنفرروا اهتصررا  الرسرر  بشرري  10طان مبررني]كرران يعبررد عابؤان فررأتوان بسررل

زالد يف صورهتم البشرية يعلم به أن هللا اصطفاهم دون غاهم ابن دعلهم رس  عنه، وهؤال  األقوام  سبون أن هذا أقطع 
  يف االحتجرراج، فلررذلك طرالبوا رسررلهم أن أيترروا حلجرة الرسرر  ألن املماثلرة بيررنهم وبررني قرومهم حمسوسررة ال  ترراج إىل تطوير

 حبجة حمسوسة تثبت أن هللا اهتارهم للرسالة عنه، وحسباهنم بذلك التعجيز. 
فجملة (تريدون أن تصدوان عما كان يعبد عابؤان) يف موضع احلرال، وهري قيرد ملرا دل عليره احلصرر يف للرة (إن أنرتم إال   

 ابلرردين الررذي دررا وهم برره رالفررا لرردينهم القرردمي، فبررذلك االعتبررار كرران موقررع بشررر مثلنررا) مررن دحررد كرروهنم رسرر  مررن هللا
التفريرع جلملرة (فرأتوان بسرلطان مبرني) ألن جمررد كروهنم بشررا ال يقتضري مطرالبتهم ابإلتيران بسرلطان مبرني وإمنرا اقتضراف أهنررم 

 دا وهم إببطال دين قومهم، وهو مضمون ما أرسلوا به. 
وصرولية ملرا ترؤذن بره الصرلة مرن التنويره بردينهم أبنره متقلرد عابلهرم الرذين  سربوهنم معصرومني مرن وقد عربوا عن ديرنهم ابمل 

 اتباع الباط ، ولإمم تقديس ألس فها فلذلك عدلوا عن أن يقولوا: تريدون أن تصدوان عن ديننا. 
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مرا نرزل هللا هبرا مرن سرلطان) يف سرورة والسرلطان: احلجرة. وقرد تقردم يف قولره (أجترادلونين يف أمسرا  مسيتموهرا أنرتم وعابؤكرم  
 األعراد. 

 املبني: الواضح الذي ال احتمال فيه لما ما دل عليه.  
   
 

 2269صفحة : 
 
( الت هلم رسلهم إن  ن إال بشر مرثلكم ولكرن هللا ميرن علرى مرن يشرا  مرن عبرادف ومرا كران لنرا أن أنتريكم بسرلطان إال   

ن ومررا لنررا أال نتوكرر  علررى هللا وقررد هررداان سرربلنا ولنصررربن علررى مررا عذيتمرروان وعلررى هللا إبذن هللا وعلررى هللا فليتوكرر  املؤمنررو 
[) قول الرس  (إن  ن إال بشر مثلكم) دواب بطريق القول ابملودب يف علم عداب البحث، وهو 12فليتوك  املتوكلون]

ماع يف املوافقة. مث كر على استدالهلم املقصود تسليم الدلي  مع بقا  األنواع ببيان حم  االستدالل فا اتم اإلنتاج، وفيه إط
 ابإلبطال بتبيني هطئهم. 

ونظاف قوله تعاىل (يقولون لئن ردعنا إىل املدينرة ليخرردن األعرز منهرا األذل و  العرزة ولرسروله وللمرؤمنني ولكرن املنرافقني  
 ال يعلمون). 

ر، فلرريس قررول الرسرر  (إن  ررن إال بشررر مررثلكم) تقريرررا وهررذا النرروع مررن القرروادح يف علررم اجلرردل شررديد الوقررع علررى املنرراظ 
للدلي  ولكنه متهيد لبيان غلل املستدل يف االستنتاج من دليلره. وحمر  البيران هرو االسرتدراك يف قولره (ولكرن هللا ميرن علرى 

باد هللا وهللا مين على من يشا  من عبادف). واملعىن: أن املمثالة يف البشرية ال تقتضي املماثلة يف زالد عليها فالبشر كلهم ع
 من يشا  من عبادف بنعم   يعطها غاهم. 

 فاالستدراك رفع ملا تومهوف من كون املماثلة يف البشرية مقتضى االستوا  يف ك  هصلة.  
وأورد الشيخ حممد بن عرفة يف التفسا ودها للتفرقة برني هرذف اآليرة إذ زيرد فيهرا كلمرة  هلرم  يف قولره (قالرت هلرم رسرلهم)  

وبني اآلية الق قبلها إذ قال فيها (قالت رسلهم) برودهني: أحردمها: أن هرذف املقالرة هاصرة ابملكرذبني مرن قرومهم يقولوهنرا 
 لماهم إذ هو دواب عن ك م صدر منهم واملقالة األوىل يقولوهنا هلم ولماهم، أي ملصدقني واملكذبني. 

يف شانه هطرااب لعمروم قرومهم، وأمرا بعثرة الرسر  فهري أمرر ضرروري  واثنيهما: أن ودود هللا أمر نظري، فكان ك م الرس  
 ظاهر ال  تاج إىل نظر، فكانه قال: ما قالوا هذا إال للمكذبني لمباوهتم ودهلهم ال لماهم. 

وأداب األيب أن (أيف هللا شك) هطاب ملرن عانرد يف أمرر ضرروري، فكرأن ا يرب عرن ذلرك ةيرب بره مرن حيرث اجلملرة  
جلررواب علررى املخاطررب ملعاندترره فيجيررب وهررو معرررض عنرره شرر د قرروهلم (إن  ررن إال بشررر مررثلكم) فهنرره تقريررر وال يقبرر  اب

 ملقالتهم فهم يقبلون عليهم ابجلواب ألهنم   يبطلوا ك مهم ابإلط ق ب  يقررونه ويزيدون فيه اف. 
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ملا يف اجلواب عن ك مهم من الدقة احملتادة  واحلاص  أن زايدة (هلم) تؤذن ابلداللة على توده الرس  إىل قومهم ابجلواب 
إىل االهتمررام ابجلررواب ابإلقبررال علرريهم إذ الرر م الداهلررة بعررد فعرر  القررول يف  ررو: أقررول لررك، الم تعليرر ، أي أقررول قررو  

 ألدلك. 
لريس هللا مبكررف مث عطفوا على ذلك تبيني أن ما سأله القوم من اإلتيان بسلطان مبني ليس ذلك إليهم ولكنره مبشريئة هللا و  

 على إدابة من يتحداف. 
وللة (وعلى هللا فليتوك  املؤمنون) أمر ملن عمن من قومهم ابلتوك  علرى هللا، وقصردوا بره أنفسرهم قصردا أوليرا ألهنرم أول  

 املؤمنني بقرينة قوهلم (وما لنا أن ال نتوك  على هللا وقد هداان) إىل عهرف. 
تأييرد الرسر  ابحلجرة املسرؤولة غرا معلروم امليقرات وال متعرني الوقروع وكانرت مردة ترقرب وملا كران حصرول إذن هللا تعراىل ب  

ذلك مظنة لتكذيب الذين كفروا رسرلهم تكرذيبا قاطعرا وتوقرع الرسر  أذاة قرومهم إايهرم شران القراطع بكرذب مرن زعرم أنره 
تموان). أظهرر الرسر  لقرومهم أهنرم غرا مرس  من هللا، وألهنم قد بدأوهم ابألذخ كما دل عليه قوهلم (ولنصربن على ما عذي

غافلني عن ذلك وأهنم يتلقون ما عسى أن يوادههم به املكذبون من أذخ بتوكلهم على هللا هم ومن عمرن معهرم؛ فابتردأوا 
 أبن أمروا املؤمنني ابلتوك  تذكاا هلم لئ  يتعرض إمياهنم إىل زعزعة الشك حرصا على ثبات املؤمنني، كقول النهللا صلى هللا
عليه وسلم لعمر  رضي هللا عنه  :  أيف شك أنت اي بن ايطاب  . ويف ذلك األمر إيذان أبهنم ال يعبأون مبرا يضرمرف هلرم 

 الكافرون من األذخ، كقول السحرة لفرعون حني عمنوا (ال ضا إان إىل ربنا منقلبون). 
وأهنرم ال يردرون نصررا مرن غرا هللا تعراىل لضرعفهم وقلرة  وتقدمي ا رور يف قوله (وعلى هللا فليتوك  املؤمنون) مؤذن ابحلصر 

 انصرهم. وفيه إميا  إىل أهنم واثقون بنصر هللا. 
   
 

 2270صفحة : 
 
 واجلملة معطوفة ابلواو عط  اإلنشا  على ايرب.   
معىن الشرط الذي يردل عليره والفا  يف قوله (فليتوك  املؤمنون) رابطة جلملة (فليتوك  املؤمنون) مبا أفادف تقدمي ا رور من  

املقام. والتقدير: إن عجبتم مرن قلرة اكرتاثنرا بتكرذيبكم أيهرا الكرافرون. وإن هشريتم هرؤال  املكرذبني أيهرا املؤمنرون فليتوكر  
املؤمنررون علررى هللا فررههنم لررن يضرراهم عرردوهم. وهررذا كقولرره تعرراىل (وعلررى هللا فتوكلرروا إن كنررتم مررؤمنني) كمررا تقرردم يف سررورة 

  العقود.
والتوك : االعتماد وتفوي  التدبا إىل الما ثقة أبنه أعلم مبا يصلح، فالتوك  على هللا  قق أنه أعلم مبا ينفع أوليرا ف مرن  

 ها الدنيا واآلهرة. وقد تقدم الك م على التوك  عند قوله تعاىل (فهذا عزمت فتوك  على هللا) يف سورة عل عمران. 
لى هللا) اسرتدالل علرى صردق رأيهرم يف تفروي  أمررهم إىل هللا، ألهنرم رأوا بروارق عنايتره هبرم إذ وللة (وما لنا أال نتوك  ع 

 هداهم إىل طرالق النجاة وايا، ومبادئ األمور تدل على غاايهتا. 
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 وأضافوا السب  إىل ضماهم ل هتصار ألن أمور دينهم صارت معروفة لدخ اجلميع فجمعها قوهلم (سبلنا).  
أال نتوكرر ) اسررتفهام إنكرراري النتفررا  ترروكلهم علررى هللا، أترروا برره يف صررورة اإلنكررار بنررا  علررى مررا هررو معرررود مررن (ومررا لنررا  

استحماق الكفار إايهم يف توكلهم على هللا، فجا وا إبنكرار نفري التوكر  علرى هللا. ومعرىن (ومرا لنرا أن ال نتوكر ) مرا ثبرت 
 لنا من عدم التوك ، فال م ل ستحقاق. 

قررومهم أتييسررا ابألذخ فأقسررموا علررى أن صررربهم علررى أذخ قررومهم سيسررتمر، فصرريمة االسررتقبال املسررتفادة مررن  وزادوهررم 
املضارع املؤكد بنون التوكيد يف (لنصربن) دلرت علرى أذخ مسرتقب . ودلرت صريمة املضري املنترزع منهرا املصردر يف قولره (مرا 

 وقع كما صربان على أذخ مضى، وهذا إةاز بديع. عذيتموان) على أذخ مضى، فحص  من ذلك معىن نصرب على أذخ مت
وللررة (وعلررى هللا فليتوكرر  املتوكلررون)  تمرر  أن تكررون مررن بقيررة كرر م الرسرر  فتكررون تررذيي  وأتكيررد جلملررة (وعلررى هللا  

وكانررت  فليتوكرر  املؤمنررون) فكانررت تررذيي  ملررا فيهررا مررن العمرروم الزالررد يف قولرره (املتوكلررون) علررى عمرروم (فليتوكرر  املؤمنررون)
 أتكيدا ألن املؤمنون من للة املتوكلني. واملعىن: من كان متوك  يف أمرف على غاف فليتوك  على هللا. 

 و تم  أن تكون من ك م هللا تعاىل، فهي تذيي  للقصة وتنويه بشأن املتوكلني على هللا، أي ال ينبين التوك  إال عليه.  
[ 13أرضررررنا أو لتعرررودن يف ملتنررررا فرررأوحى إلرررريهم رهبرررم لررررنهلكن الظرررراملني] (وقرررال الررررذين كفرررروا لرسررررلهم لنخرررردنكم مررررن 

ولنسركننكم األرض مرن بعرردهم)  تميرا أسررلوب احلكايرة بطريررق اإلظهرار دون اإلضررمار يرؤذن أبن املررراد ب(الرذين كفررروا) 
دي أن املرررراد هنررا غررا الكررافرين الررذين تقرردمت احلكايرررة عررنهم فررهن احلكايررة عررنهم كانرررت بطريررق اإلضررمار. فالظرراهر عنرر

ب(الذين كفروا) هنا كفار قري  على طريقة التوديه. وأن املراد ب(رسلهم) الرسرول حممرد صرلى هللا عليره وسرلم، أدريرت 
على وصفه صيمة اجلمع على طريقة قوله (الذين كذبوا ابلكتاب ومبا أرسلنا به رسلنا فسود يعلمون) يف سورة غافر، فهن 

ا هو مقتضى قوله (فسود يعملون) وقولره (لقرد أرسرلنا رسرلنا ابلبينرات) إىل قولره (وأنزلنرا املراد املشركون من أه  مكة كم
احلديررد فيرره أبس شررديد ومنررافع للنرراس ولرريعلم هللا مررن ينصرررف ورسررله ابلميررب)، فررهن املررراد ابلرسرر  يف املوضررعني األهرراين 

ي القتال ابلسي  أله  الدعوة املكذبني، وقولره الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم ألنه الرسول الذي أنزل معه احلديد، أ
 (فكذبوا رسلي) يف سورة سبا على أحد تفساين يف املراد هبم وهو أظهرمها. 

وإطر ق صرريمة اجلمرع علررى الواحررد جمراز: إمررا اسرتعارة إن كرران فيرره مراعراة تشرربيه الواحرد ابجلمررع تعظيمررا لره كمررا يف قولرره  
 تعاىل (قال راب اردعون). 

 ز مرس  إذا روعي فيه قصد التعمية، فع قته اإلط ق والتقيد. والعدول عن احلقيقة إليه لقصد التعمية. وإما جما 
ف  درم أن يكون املراد ب(الذين كفروا) هنا كفار مكة ويؤيدف قوله بعد ذلك (ولنسركننكم األرض مرن بعردهم) فهنره ال  

د ه كهم وامتلكها إال النهللا حممدا صرلى هللا عليره وسرلم، يعرد أن رسوال من رس  األمم السالفة ده  أرض مكذبيه بع
 قال يف حجة الوداع  منزلنا إن شا  هللا غدا ابيي  هي  بين كنانة حيث تقامسوا على الكفر  . 
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يف مقرام اإلضرمار وعلى تقدير أن يكون املراد ب(الذين كفروا) يف هذف اآلية نفس املراد من األقوام السرالفني فاإلظهرار   

لزايدة تسجي  اتصافهم ابلكفر حىت صار ايصلة الق يرفون هبا. وعلى هرذا التقردير يكرون املرراد مرن الرسر  ظراهر اجلمرع 
 فيكون هذا التوعد شنشنة األمم ويكون اإلميا  إليهم به سنة هللا مع رسله. 

 . وأتكيد توعدهم ابإلهراج ب م القسم ونون التوكيد ضراوة يف الشر 
و(أو) ألحررد الشرريئني، أقسررموا علررى حصررول أحررد األمرررين ال حمالررة، أحرردمها مررن فعرر  املقسررمني، واآلهررر مررن فعرر  مررن  

 هوطب ابلقسم، وليست هي (أو) الق مبعىن (إىل) أو مبعىن (إال). 
ن املشررركني دون والعررود: الردرروع إىل شرري  بعررد مفارقترره. و  يكررن أحررد مررن الرسرر  متبعررا ملررة الكفررر برر  كررانوا منعررزلني عرر 

تميررا علرريهم. فكرران املشررركون  سرربوهنم مرروافقني هلررم. وكرران الرسرر  يتجنبررون جمتمعرراهتم برردون أن يشررعروا مبجررانبتهم، فلمررا 
 دا وهم ابحلق ظنوهم قد انتقلوا من موافقتهم إىل رالفتهم فطلبوا منهم أن يعودوا إىل ما كانوا  سبوهنم عليه. 

 ا) جمازية مستعملة يف التمكن من التلبس ابلشي  املرتوك فكأنه عاد إليه. والظرفية يف قوله (يف ملتن 
وامللرة: الردين. وقرد تقردم عنرد قولره تعرراىل (دينرا قيمرا ملرة إبرراهيم حنيفرا) يف عهررر سرورة األنعرام، وانظرر قولره (فراتبعوا ملررة  

 إبراهيم حنيفا) يف أوال  سورة عل عمران. 
لنهلكن الظاملني) على قول الذين كفرروا لرسرلهم (لنخرردنكم مرن أرضرنا) اخل تفريرع علرى وتفريع للة (فأوحى إليهم رهبم  

ما يقتضيه قول الذين كفروا مرن العرزم علرى إهرراج الرسر  مرن األرض، أي أوحرى هللا إىل الرسر  مرا يثبرت بره قلروهبم، وهرو 
 الوعد إبه ك الظاملني. 

 وللة (لنهلكن الظاملني) بيان جلملة (أوحى...).  
 وإسكان األرض: التمكني منها وختويلها إايهم، كقوله (وأورثكم أرضهم ودايرهم).  
وايطاب يف (لنسكننكم) للرس  والذين عمنروا هبرم، فر  يقتضري أن يسركن الرسرول أبرض عردوف بر  يكفري أن يكرون لره  

 الذين عمنوا بعد فتحها.  السلطان عليها وأن يسكنها املؤمنون، كما مكن هللا لرسوله مكة وأرض احلجاز وأسكنها
(ذلررك ملررن هررراد مقررامي وهرراد وعيرررد) (ذلررك) إشررارة إىل املرررذكور مررن اإلهرر ك واإلسررركان املررأهوذين مررن (لرررنهلكن  

 ولنسكننكم). عاد إليهما اسم اإلشارة ابإلفراد بتأوي  املذكور، كقوله (ومن يفع  ذلك يلق عاثما). 
 مقامي، كقوله تعاىل (ذلك ملن هشي ربه). وال م للملك، أي ذلك عطا  ومتليك ملن هاد  
واملعىن: ذلك الوعد ملن هراد مقرامي، أي ذلرك لكرم ألنكرم هفرتم مقرامي، فعردل عرن ضرما ايطراب إىل (مرن هراد  

 مقامي) لداللة املوصول على اإلميا  إىل أن الصلة علة يف حصول تلك العطية. 
لمة يف تعلق الفع  مبفعوله، كقوله تعاىل (وملرن هراد مقرام ربره ومعىن (هاد مقامي) هافين، فلفظ (مقام) مقحم للمبا  

دنتان)، ألن املقام أصله مكان القيام، وأريد فيه ابلقيام مطلق الودود ألن األشيا  تعترب قالمة، فهذا قي  (هاد مقرامي)  
قصرر يف درانهللا. ومنره  كان فيه من املبالمة ما لريس يف (هرافين) حبيرث إن ايرود يتعلرق مبكران املخرود منره، كمرا يقرال:

 قوله تعاىل (على ما فرطت يف دنب هللا). وك  ذلك كناية عن املضاد إليه كقول زايد األعجم:          
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إن السماحة واملررو ة والرنردخ                      يف قبة ضربت على ابن احلشرج أي يف ابرن احلشررج مرن غرا نظرر إىل   
إن هللا ملا هلق الرحم أهذت بساق العر  وقالرت: هرذا مقرام العالرذ برك مرن القطيعرة)، ودود قبة. ومنه ما يف احلديث (
 أي هذا العالذ بك القطيعة. 

 وهود هللا: هو هود غضبه ألن غضب هللا أمر مكروف لدخ عبيدف.  
 وعط  للة (وهاد وعيد) على (هاد مقامي) مع إعادة فع  (هاد) دون اكتفا  بعط  (وعيدي) على (مقامي) 

ألن هررذف الصررلة وإن كرران صررر ها ثنررا  علررى املخرراطبني فرراملراد منهررا التعررري  ابلكررافرين أبهنررم ال كررافون وعيررد هللا، ولرروال 
ذلررك لكانررت للررة (هرراد مقررامي) تمررين عررن هررذف اجلملررة، فررهن املشررركني   يعبررأوا بوعيررد هللا وحسرربوف عبثررا، قررال تعرراىل 

هما يف سورة البينة (ذلك ملرن هشري ربره) ألنره يف سرياق ذكرر نعريم املرؤمنني (ويستعجلونك ابلعذاب)، ولذلك   ةمع بين
 هاصة. 
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وهررذف اآليررة يف ذكررر إهرر ك الظرراملني وإسرركان املررؤمنني أرضررهم فكرران املقررام للفررريقني، فجمررع يف دررزا  املررؤمنني إبدمرراج   

حق املؤمن أن كاد غضب ربه وأن كاد وعيدف، والذين  التعري  بوعيد الكافرين، ويف اجلمع بينهما داللة على أن من
كرررافون غضرررب هللا ووعيررردف هرررم املتقرررون الصررراحلون، فررر ل معرررىن اآليرررة إىل معرررىن اآليرررة األهررررخ (أن األرض يرثهرررا عبرررادي 

 الصاحلون). 
 الوصرر . وقرررراف وقرررأ اجلمهررور (وعيررد) برردون اي  وصرر  ووقفررا. وقررراف ور  عررن انفررع  برردون اي   يف الوقرر  وإبثباهتررا يف 

يعقوب  إبثبات اليا   يف حا  الوص  والوق . وك  ذلك دالز يف اي  املتكلم الواقعرة مضرافا إليهرا يف غرا النردا . وفيهرا 
 يف الندا  لمتان أهراين. 

[ يتجرعه وال يكراد يسريمه وأيتيره 16[ من وراله دهنم ويسقى من ما  صديد]15(واستفتحوا وهاب ك  دبار عنيد] 
[) للة (واستفتحوا) ةروز أن تكرون معطوفرة علرى للرة 17من ك  مكان وما هو مبيت ومن وراله عذاب غليظ] املوت

(فأوحى إليهم رهبم)، أو معرتضة بني للة (ولنسكننكم األرض من بعدهم) وبني للة (وهاب ك  دبار عنيد). واملعرىن: 
يكررون للررة (وهرراب كرر  دبررار عنيررد) عطفررا علررى للررة أهنررم اسررتعجلوا النصررر. وضررما (اسررتفتحوا) عالررد إىل الرسرر ، و 

(فأوحى إليهم رهبم) اخل، أي فوعدهم هللا النصر وهاب الذين كفروا، أي   يتحقق توعدهم الرس  بقوهلم (لنخردنكم من 
علرى أرضنا أو لتعودن يف ملتنا). ومقتضى الظاهر أن يقال: وهاب الذين كفروا، فعدل عنه إىل (ك  دبار عنيرد) للتنبيره 

 أن الذين كفروا كانوا دبابرة عندا  وأن ك  دبار عنيد كيب. 
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وةوز أن تكون للة (واستفتحوا) عطفا علرى للرة (وقرال الرذين كفرروا لرسرلهم) ويكرون ضرما (اسرتفتحوا) عالردا علرى  
إظهرار يف مقرام الذين (كفروا)، أي وطلبوا النصر على رسلهم فخابوا يف ذلك. ولكون يف قوله (وهراب كر  دبرار عنيرد) 

 اإلضمار عدل عن أن يقال: وهابوا، إىل قوله (ك  دبار عنيد) ملث  الوده الذي ذكر عنفا. 
 واالستفتاح: طلب الفتح وهو النصر، قال تعاىل (إن تستفتحوا فقد دا كم الفتح).  
 واجلبار: املتعاظم الشديد التكرب.  
أمررر كرر  دبررار عنيررد) يف سررورة هررود. واملررراد هبررم املشررركون املتعرراظمون، والعنيررد: املعانررد للحررق. وتقرردما يف قولرره (واتبعرروا  

 فوص  (دبار) هلق نفساين، ووص  (عنيد) من أثر وص  (دبار) ألن العنيد املكابر املعرض للحجة. 
 وبني (هاد وعنيد) (وهاب ك  دبار عنيد) دناس مصح .  
العنيرد يف الردنيا ولريس ذلرك حظرة مرن العقراب بر  ورا ف وقوله (من وراله دهنم) صرفة ل(دبرار عنيرد) أي هراب اجلبرار  

 عقاب اآلهرة. 
والورا : مستعم  يف معىن ما ينتظرف و   به من بعد، فاستعا لذلك جبامع المفلة عن احلصول كالشي  الذي يكون من  

أي وهرم غرافلون عنره ولرو ورا  املر  ال يشرعر بره ألنره ال يرراف، كقولره تعراىل (وكران ورا هرم ملرك أيهرذ كر  سرفينة غصربا)، 
 ظفر هبم ألفتك سفينتهم، وقول هدبة بن هشرم:           

عسرى الكررب الرذي أمسريت فيره                      يكرون ورا ف فرررج قرررريب وأمرا إطر ق الرورا  علرى معرىن (مرن بعررد)   
 فاستعمال عهر قريب من هذا وليس عينه. 

 إليها بعد موته. واملعىن: أن دهنم تنتظرف، أي فهو صالر  
والصديد: املهلرة. أي مثر  املرا  يسري  مرن الردم  و روف، ودعر  الصرديد مرا  علرى التشربيه البليرغ يف اإلسرقا ، ألن شرأن  

املا  أن يسقى. واملعىن: ويسقى صديدا عوض املا  إن طلب اإلسقا ، ولذلك دع  (صديد) عط  بيان ل(ما ). وهذا 
 ودوف التشبيه البليغ. 

ة (يسقى) على للة (من وراله دهنم) ألن السقي من الصديد شي  زالد على انر دهنم والتجرع: التكل  وعط  لل 
 اجلرع، واجلرع: بلع املا . 

ومعىن (يسيمه) يفع  سوغة يف حلقة. والسو : ا دار الشراب يف احللق بدون غصرة، وذلرك إذا كران الشرراب غرا كريره  
، وشراب سالغ. ومعىن (ال يكاد يسريمه) ال يقرارب أن يسريمه فضر  عرن أن يسريمه الطعم وال الريح، يقال: سا  الشراب

 ابلفع ، كما تقدم يف قوله تعاىل (وما كادوا يفعلون) يف سورة البقرة. 
 وإتيان املوت: حلوله، أي حلول عمله وسكراته، قال قيس بن ايطيم:           
لنفسري إال قرد قضريت قضرا هررا بقرينرة قولره (ومرا هرو مبيرت)،         مرىت أيت هرذا املروت ال يلر  حادرة                

 أي فيسرتيح. 
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والكرر م علررى قولرره (ومررن ورالرره عررذاب غلرريظ) مثرر  الكرر م يف قولرره (مررن ورالرره دهررنم)، أي ينتظرررف عررذاب عهررر بعررد   

 العذاب الذي هو فيه. 
ا يف القوة والشدة جبامع الوفرة يف ك ، أي عذاب ليس أبه  مما هرو والمليظ: حقيقته ايشن اجلسم، وهو مستعم  هن 

 فيه. وتقدم عند قوله (وجنيناهم من عذاب غليظ) يف سورة هود. 
(مثرر  الررذين كفررروا برررهبم أعمرراهلم كرمرراد اشررتدت برره الررريح يف يرروم عاصرر  ال يقرردرون ممررا كسرربوا علررى شرري  ذلررك هررو  

ه املشركون من اياات حيث   ينتفعوا هبا يوم القيامة. وقد أاثر هذا التمثي  ما [) متثي  حلال ما عمل18الض ل البعيد]
دل عليه الك م السابق من شدة عذاهبم، فيخطر بباهلم أو ببال مرن يسرمع مرن املسرلمني أن يسرأل نفسره أن هلرم أعمراال 

، وفردا  أسرارخ، واعتمرار، ورفرادة من الصلة واملعرود: من إطعام الفقرا ، ومن عتق رقاب، وقررخ ضريود، ومحالرة دايت
احلجريج، فهرر  ةرردون ثرواب ذلررك? وأن املسررلمني ملرا علمرروا أن ذلررك ال ينفرع الكررافرين تطلبررت نفوسرهم ودرره اجلمررع بررني 

 ودود عم  صاس وبني عدم االنتفاع به عند احلادة إليه، فضرب هذا املث  لبيان ما يكش  ليع االحتماالت. 
أي حال الذين كفروا العجيبة أن أعماهلم كرمراد اخل. فراملعىن: حرال أعمراهلم، بقرينرة اجلملرة املخررب  واملث : احلالة العجيبة، 

 عنها ألنه مهما أطلق مث  كذا إال واملراد حال هاصة من أحواله يفسرها الك م، فهو من اإلةاز امللتزم يف الك م. 
 هرب عن املبتدأ األول. فقوله (أعماهلم) مبتدأ اثن، و(كرماد) هرب عنه، واجلملة  
 وملا دع  ايرب عن (مث  الذين كفروا) (أعماهلم) عل الك م إىل أن مث  أعمال الذين كفروا كرماد.  
شربهت أعمراهلم املتجمعرة العديرردة برمراد مكردس فرهذا اشررتدت الررايح ابلرمراد انتثرر وتفرررق تفرقرا ال يردرى معره ادتماعرره.  

 اضمح ل شي  كثا بعد جتمعه، واهليئة املشبهة معقولة. ووده الشبه هو اهليئة احلاصلة من 
 ووص  اليوم ابلعاص  جماز عقلي، أي عاص  ر ه، كما يقال: يوم ماطر، أي سحابه.  
 والرماد: ما يبقى من احرتاق احلطب والفحم. والعاص  تقدم يف قوله (ودا هتا ريح عاص ) يف سورة يونس.  
 لرره التشربيه هبيئرة الرمرراد ا تمرع، ألن الرمراد أثررر ألفضر  أعمرال الررذين كفرروا وأشرريعها ومرن لطرال  هررذا التمثير  أن اهترا 

 بينهم وهو قرخ الضي  حىت صارت كثرة الرماد كناية يف لساهنم عن الكرم. 
  وقرررأ انفررع وأبررو دعفررر (اشررتدت برره الرررايح). وقررراف البقيررة (اشررتدت برره الررريح) ابإلفررراد، ومهررا سرروا  ألن التعريرر  تعريرر 

 اجلنس. 
وللة (ال يقدرون ممرا كسربوا علرى شري ) بيران جلملرة التشربيه، أي ذهبرت أعمراهلم سردخ فر  يقردرون أن ينتفعروا بشري   

 منها. 
 وللة (ذلك هو الض ل البعيد) تذيي  دامع ي صة حاهلم، وهي أهنا ض ل بعيد.  
يف مسررافات الضرر ل، فهررو كقولررك: أقصررى الضرر ل أو دررد  واملررراد ابلبعيررد البررالغ هنايررة مررا تنتهرري إليرره ماهيترره، أي بعيررد 

 ض ل، وقد تقدم يف قوله تعاىل (ومن يشرك اب  فقد ض  ض ال بعيدا) يف سورة النسا . 
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[)  20(أ  تررر أن هللا هلرررق السرررماوات واألرض ابحلرررق إن يشرررأ يرررذهبكم وأيت شلرررق دديرررد ومرررا ذلرررك علرررى هللا بعزيرررز] 
ة (فأوحى إليهم رهبم لنهلكن الظاملني) فهن ه ك فئة كاملرة شرديدة القروة واملررة أمرر عجيرب استئناد بياين انشئ عن لل

يثرررا يف النفررروس السرررؤال: كيررر  هتلرررك فئرررة مثررر  هرررؤال ? فيجررراب أبن هللا الرررذي قررردر علرررى هلرررق السرررماوات واألرض يف 
 وأيت شلق دديد). عظمتها قادر على إه ك ما هو دوهنا، فمبدأ االستئناد هو قوله (إن يشأ يذهبكم 

وموقع للة (أ  تر أن هللا هلق السماوات واألرض ابحلق) موقع التعلي  جلملة االستئناد، قدم عليها كما جتع  النتيجة  
 مقدمة يف ايطابة واجلدال على دليلها. وقد بيناف يف كتاب أصول ايطابة. 

 م عاص . ومناسبة موقع هذا االستئناد ما سبقه من تفرق الرماد يف سو  
 وايطاب يف (أ  تر) لك  من يصلح للخطاب غا معني، وك  من يظن به التساؤل عن إمكان إه ك املشركني.  
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والرؤية: مستعملة يف العلم الناشئ عن النظر والتأم ، ألن السماوات واألرض مشاهدة لك  انظر، وأما كوهنا رلوقة     

لسهولة االنتقال مرن املشراهدة إىل العلرم، وأمرا كرون ذلرك ملتبسرا ابحلرق فمحتراج إىل أتمر  عميرق. فمحتاج إىل أق  أتم  
فلما كان أص  ذلك كله رؤية املخلوقات املذكورة علق االستدالل على الرؤية. كقوله تعاىل (ق  انظروا ماذا يف السماوات 

 واألرض). 
ه يف قوله تعاىل (ومرا هلقنرا السرماوات واألرض ومرا بينهمرا العبرني واحلق هنا: احلكمة، أي ضد العبث، بدلي  مقابلته ب 

 ما هلقنامها إال ابحلق ولكن أكثرهم ال يعلمون). 
 وقرأ اجلمهور (هلق) بصيمة الفع  على أن (السماوات) مفعوله (واألرض) عط  على املفعول ابلنصب.  
اسرررم الفاعررر  مضرررافا إىل (السرررماوات) وكفررر  وقرررراف محرررزة، والكسرررالي، وهلررر  (هرررالق السرررماوات واألرض) بصررريمة  

 (األرض). 
وايطاب يف (يذهبكم) جلماعة من للتهم املخاطب ب(أ  تر). واملقصود: التعري  ابملشركني هاصة. أتكيدا لوعيدهم  

 . الذي اقتضاف قوله (لنهلكن الظاملني ولنسكننكم األرض من بعدهم)، أي إن شا  أعدم الناس كلهم وهلق انسا عهرين
وقد دي  يف االستدالل على عظيم القدرة ابحلكم األعم إدمادا للتعليم ابلوعيد وإظهار لعظيم القدرة. وفيه إميا  إىل أنه  

 يذهب اجلبابرة املعاندين وأييت يف مكاهنم يف سيادة األرض ابملؤمنني ليمكنهم يف األرض. 
هبكم) مؤكرد ملضرموهنا، وإمنرا سرلك هبرذا التأكيرد مسرلك وللة (وما ذلك على هللا بعزيز) عط  على للة (إن يشأ يرذ 

العط  ملا فيه مرن املمرايرة للمؤكرد يف اجلملرة أبنره يفيرد أن هرذا املشري سره  عليره هرني، كقولره (وهرو الرذي يبردأ ايلرق مث 
 يعيدف وهو أهون عليه). 

 والعزيز على أحد: املتعاصي عليه املمتنع بقوته وأنصارف.  
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فقال الضعفا  للذين استكربوا إان كنرا لكرم تبعرا فهر  أنرتم ممنرون عنرا مرن عرذاب هللا مرن شري  قرالوا لرو  (وبرزوا   ليعا 
[) عطرر  علررى للرة (إن يشررأ يررذهبكم) ابعتبررار 21هرداان هللا هلررديناكم سرروا  علينررا أدزعنرا أم صررربان مررا لنررا مرن حمرريص]
 بهم وبرزوا   ليعا، أي يوم القيامة. دواب الشرط وهو اإلذهاب، ويف الك م حمذود، إذ التقدير: فأذه

وكران مقتضررى الظراهر أن يقررول: ويررربزون  ، فقرد دل عررن املضررارع إىل املاضري للتنبيرره علرى  قيررق وقوعرره حرىت كأنرره قررد  
 وقع، مث  قوله تعاىل (أتى أمر هللا). 

 والربوز: ايروج من مكان حادب من بيت أو قرية. واملعىن: حشروا من القبور.  
 و(ليعا) أتكيد ليشم  ليعهم من سادة ولفي .  
وقرد دري  يف هررذف اآليرة بوصرر  حرال الفررق يرروم القيامرة، وجمادلررة أهر  الضر لة مررع قرادهتم، وجمادلررة اجلميرع للشرريطان،  

وكون املؤمنني يف شم  عن ذلك ينرزل الكرامرة. والمررض مرن ذلرك تنبيره النراس إىل تردارك شرأهنم قبر  الفروات. فاملقصرود: 
 لتحذير مما يفضي إىل سو  املصا. ا
وال م اجلارة السم اجل لة معدية فع  (برزوا) إىل ا رور. يقال: برز لف ن، إذا ظهر له، أي حضر بني يديه، كما يقال:  

 ظهر له. 
السرررادة. والضررعفا : عرروام النرراس واألتبرراع. والررذين اسررتكربوا: السررادة، ألهنررم يتكررربون علررى العمرروم وكرران التكرررب شررعار  

والسرني والترا  للمبالمررة يف الكررب. والتبررع: اسرم لرع التررابع مثر  ايرردم وايرول، والفرا  لتفريررع االسرتكبار علررى التبعيرة ألهنررا 
 سبب يقتضي الشفاعة هلم. 

 ومودب تقدمي املسند إليه على املسند يف (فه  أنتم ممنرون عنرا) أن املسرتفهم عنره هرو كرون املسرتكربين يمنرون عرنهم ال  
أصرر  المنررا  عررنهم، ألهنررم عيسررون منرره ملررا رأوا عاثر المضررب اإلهلرري علرريهم وعلررى سررادهتم. كمررا ترردل عليرره حكايررة قررول 
املسررتكربين (سررروا  علينرررا أدزعنرررا أم صرررربان مررا لنرررا مرررن حمررريص)، فعلمررروا أهنررم قرررد غرررروهم يف الررردنيا، فتعرررني أن االسرررتفهام 

مكرانتكم عنرد هللا الرق كنرتم تردعوهنا وتمروننرا هبرا يف الردنيا. فراألي    مستعم  يف الترورك والتروبيخ والتنكيرت، أي فرأظهروا
املسند إليه حرد االستفهام قرينة على أنه استفهام غا حقيقي، وبينه ما يف نظاف من سورة غافر (وإذ يتحادون يف النار 

لنرار قرال الرذين اسرتكربوا إان كر  فيهرا إن فيقول الضعفا  للذين استكربوا إان كنا لكم تبعا فه  أنتم ممنون عنا نصيبا مرن ا
 هللا قد حكم بني العباد). 

 و(من) يف قوله (من عذاب هللا) بدلية، أي غنا  بدال عن عذاب هللا.  
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و(من) يف قولره (مرن شري ) مزيردة لوقروع مردهوهلا يف سرياق االسرتفهام حبررد هر . و(شري ) يف معرىن املصردر، وحقره   

 أنه مفعول مطلق فوقع درف حبرد اجلر الزالد. واملعىن: ه  تمنون عنا شيئا.  النصب على
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ودرواب املسررتكربين اعترذار عررن تمريرررهم أبهنرم مررا قصردوا برره ترروريل أتبراعهم كيرر  وقرد ورطرروا أنفسررهم أيضرا. أي لررو كنررا  
ةيبوهم ابان ال منلك لكم غنا  ولكن  انفعني لنفعنا أنفسنا. وهذا اجلواب دار على معىن االستفهام التوبيخي العتايب إذ  

 ابتدأوا ابالعتذار عما صدر منهم  وهم يف الدنيا علما ابن الضعفا  عاملون أبهنم ال ميلكون هلم غنا  من العذاب. 
وللرة (سرروا  علينرا أدزعنررا أم صرربان) مررن كر م الررذين اسرتكربوا. وهرري مسرتأنفة تبيررني عرن سررؤال مرن الضررعفا  يسررتفتون  

ين أيصربون أم ةزعون تطلبا للخ   من العذاب، فأرادوا أتييسهم من ذلرك يقولرون: ال يفيردان درزع وال صررب، املستكرب 
 ف  جناة من العذاب. فضما املتكلم املشارك شام  للمتكلمني وا ابني، لعوا أنفسهم إمتاما ل عتذار عن توريطهم. 

 واجلزع: حزن مشوب ابضطراب، والصرب تقدم.  
 ة (ما لنا من حميص) واقعة موقع التعلي  ملعىن االستوا ، أي حيث ال حميص وال جناة فسوا  اجلزع والصرب. ولل 
واحمليص: مصدر ميمي كاملميب واملشيب وهو النجاة. ويقال: حا  عنه، أي جنا منه. وةوز أن يكرون اسرم مكران مرن  

 حا  أيضا، أي ما لنا ملجأ ومكان ننجو فيه. 
ن ملررا قضرري األمررر إن هللا وعرردكم وعررد احلررق ووعرردتكم فررأهلفتكم ومررا كرران   علرريكم مررن سررلطان إال أن (وقررال الشرريطا 

دعوتكم فاستجبتم   ف  تلوموين ولوموا أنفسكم ما أان مبصرهكم وما أنتم مبصرهي إين كفرت مبا أشرركتمون مرن قبر  إن 
تمريرررهم ابلضرر لة إىل نطررق مصرردر الضرر لة وهررو [) أفضررت جمادلررة الضررعفا  وسررادهتم يف 22الظرراملني هلررم عررذاب ألرريم]

الشرريطان: إمررا ألهنررم بعررد أن اعتررذر إلرريهم كرررباؤهم ابحلرمرران مررن اهلرردخ علمرروا أن سرربب إضرر هلم هررو الشرريطان ألن نفرري 
االهتدا  يرادفه الض ل، وإما ألن املسرتكربين انتقلروا مرن االعترذار للضرعفا  إىل م مرة الشريطان املوسروس هلرم مرا أودرب 
ض هلم، وك  ذلك بعلم يقرع يف نفوسرهم كالودردان. علرى أن قولره (فر  تلومروين) يظهرر منره أنره تودره إليره مر م صرريح، 
و تم  أنه توقعه فدفعره قبر  وقوعره وأنره يتودره إليره بطريقرة التعرري ، فجملرة (وقرال الشريطان) عطر  علرى للرة (فقرال 

 الضعفا ). 
مر  الشرريطان يف نفروس أهرر  الكفررر ليأهرذوا حررذرهم بردفاع وسواسرره ألن هررذا واملقصرود مررن وصر  هررذا املوقرر  إاثرة ب 

ايطاب الذي كاطبهم به الشيطان ملي  إبضمارف الشر هلم فيما وعدهم يف الدنيا ممرا شرأنه أن يسرتفز غضربهم مرن كيردف 
ك أصر  عظريم يف املوعظرة هلم وسخريته هبرم، فيرورثهم ذلرك كراهيرة لره وسرو  ظرنهم مبرا يتوقعرون إتيانره إلريهم مرن قبلره. وذلر

 والت بية. 
ومعىن (قضي األمر) متم الشأن، أي إذن هللا وحكمه. ومعىن إمتامه: ظهورف، وهو أمررف تعراىل بتمييرز أهر  الضر لة وأهر    

ن اهلداية، قال تعاىل (وامتازوا اليوم أيها ا رمون)، وذلك بتوديه ك  فريق إىل مقرف الذي استحقه بعمله، فيتصدخ الشيطا
للتخفي  عن امل م عن نفسه بتشريك الذين أضلهم معه يف تبعة ض هلم، وقرد أنطقره هللا برذلك إلعر ن احلرق، وشرهادة 
عليهم أبن هلم كسبا يف اهتيار االنطباع إىل دعوة الض ل دون دعروة احلرق. فهرذا شربيه شرهدة ألسرنتهم وأيرديهم وأردلهرم 

الررذي أنطررق كرر  شرري ) إظهررار للحقيقررة وتسررجي  علررى أهرر  الضرر لة وقمعرررا مبررا كررانوا يعملررون وقرروهلم هلررم (أنطقنررا هللا 
 لسفسطتهم. 
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وأهررب هللا هبرا النراس استقصرا  يف اإلبر   ليحرريل النراس علمرا بكر  مرا سريح  هبررم. وإيقاظرا هلرم ليترأملوا احلقرالق ايفيررة  
ابللروم أو البتردا  توديره املر م إليره يف  فتصبح بينة واضرحة. فقرول الشريطان (فر  تلومروين ولومروا أنفسركم) إبطرال إلفررادف

 حني أهنم أددر ابللوم أو اببتدا  توديهه. 
 وأما وقع ك م الشيطان من نفوس الذين هاطبهم فهو موقع احلسرة من نفوسهم زايدة يف عذاب النفس.  
 ق الذي ال نق  له. وإضافة (وعد) إىل (احلق) من إضافة املوصود إىل الصفة مبالمة يف االتصاد، أي الوعد احل 
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واحلررق: هنررا مبعررىن الصرردق والوفررا  ابملوعررود برره. وضرردف: اإلهرر د، ولررذلك قررال (ووعرردتكم فررأهلفتكم)، أي كررذبت   

موعدي. ومش  وعد احلق ليع ما وعدهم هللا ابلقرعن على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم. ومش  ايل  ليع ما كان 
 لى لسان أولياله وما يعدهم إال غرورا. يعدهم الشيطان ع

 والسلطان: اسم مصدر تسلل عليه، أي غلبه وقهرف، أي   أكن جمربا لكم على اتباعي فيما أمرتكم.  
واالسررتثنا  يف (إال أن دعرروتكم) اسررتثنا  منقطررع ألن مررا بعررد حرررد االسررتثنا  لرريس مررن دررنس مررا قبلرره. فرراملعىن: لكررين  

 دعوتكم فاستجبتم  . 
تفرع على ذلك (ف  تلوموين ولوموا أنفسكم). واملقصود: لوموا أنفسكم، أي إذ قبلتم إشاريت ودعرويت. وقرد تقردم بيانره و  

 صدر الك م على اآلية. 
وجمموع اجلملتني يفيد معىن القصر، كأنه قال: ف  تلوموا إال أنفسكم، وهو يف معىن قصر قلب ابلنسبة إىل إفرادف ابللروم  

ك فقلب اعتقادهم إفرادف دون اعتبار الشركة، وهذا من اندر معاين القصر اإلضايف، وهو مبرين علرى اعتبرار وحقهم التشري
 أددر الطرفني ابلرد، وهو طرد اعتقاد العكس حبيث صار التشريك كامللمى ألن احلظ األوفر ألحد الشريكني. 

ومره ألن لومره فيره تعرري  ابهنرم يتطلبرون منره حيلرة وللة (مرا أان مبصررهكم ومرا أنرتم مبصررهي)، بيران جلملرة النهري عرن ل 
 لنجاهتم، فنفي ذلك عن نفسه بعد أن هناهم عن أن يلوموف. 

واإلصراخ: اإلغاثة، اشتق من الصراخ ألن املستميث يصرخ أبعلى صوته، فقي : أصرهه، إذا أداب صرراهه، كمرا قرالوا:  
 فاملقصود منه استقصا  عدم غنا  أحدمها عن اآلهر.  أعتبه، إذا قب  استعتابه. وأما عط  (وما أنتم مبصرهي)

وقرررأ اجلمهررور (مبصرررهي) بفررتح التحتيررة مشررددة. وأصررله مبصرررهيي بيررا ين: أوالمهررا اي  لررع املررذكر ا رررور، واثنيهمررا اي   
 ة. املتكلم، وحقها السكون فلما التقت اليا ان ساكنتني وقع التخلص من التقا  الساكنني ابلفتحة يفة الفتح

وقرأ محزة وهل  (مبصرهي)  بكسر اليا   ختلصا من التقا  الساكنني ابلكسرة ألن الكسرة هو أص  التخلص من التقا   
الساكنني. قال الفرا :  ريك اليا  ابلكسر ألنه األص  يف التخلص من التقا  الساكنني، إال أن كسر اي  املتكلم يف مثلره 

 لكسر قول األغلب العجلي:          اندر. وأنشد يف تنظا هذا التخلص اب
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قررال هلررا هرر  لرررك اي ترافررري                      قالررت لرره: مرررا أنررت ابملرضرري أراد هرر  لرررك يف اي هررذف. وقررال أبررو علرررى   
الفارسري: زعررم قطرررب أهنرا لمررة بررين يربروع. وعررن أيب عمرررو برن العرر   أنرره أدراز الكسررر. واتفررق اجلميرع علررى أن الررتخلص 

مثلرره أشررهر مررن الررتخلص ابلكسرررة وإن كرران الررتخلص ابلكسرررة هررو القيرراس، وقررد أثبترره سررند قرررا ة محررزة. وقررد ابلفتحررة يف 
 امرر  عليرره الزدرراج وتبعرره الزرشررري وسرربقهما يف ذلررك أبررو عبيررد واألهفرر  بررن سررعيد وابررن النحرراس و  يطلررع الزدرراج 

 والزرشري على نسبة ذلك البيت لإغلب العجلي. 
هذف القرا ة قرأ هبا بنو يربوع من متيم، وبنو عج  ابن جليم مرن بكرر برن والر ، فقررأوا بلهجرتهم أهرذا والذي ظهر   أن   

ابلرهصة للقبال  أن يقرأوا القرعن بلهجاهتم وهي الرهصة الق أشار إليهرا قرول النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم  إن هرذا القررعن 
يف املقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسا، مث نسخت تلرك  أنزل على سبعة أحرد فاقرأوا ما تيسر منه  ، كما تقدم

الرهصة بقرا ة النهللا صلى هللا عليه وسلم يف األعوام األهاة من حياته املباركة و  يثبت ما ينسخها يف هذف اآلية. واسرتقر 
وهرذف الشرروط متروفرة األمر على قبول ك  قرا ة صح سندها ووافقرت ودهرا يف العربيرة و  خترال  رسرم املصرح  اإلمرام. 

يف قرا ة محزة هذف كما علمت عنفا فقصارخ أمرها أهنا تتنزل منزلة ما ينطق به أحد فصحا  العرب على لمة قباللها حبيث 
 لو قرئ هبا يف الص ة لصحت عند مالك وأصحابه. 

ع زايدة العذاب عنه إبظهار وللة (إين كفرت مبا أشركتمون من قب ) استئناد عهر من تبعات عبادهتم إايف قصد منه دف 
ايضروع   تعراىل. وأرادت بقولره (كفررت) شردة الترربي مرن إشرراكهم إايف يف العبرادة، فرهن أراد مرن مضرى فعر  (كفرررت) 
مضي األزمنة كلها، أي كنت غا راض إبشراككم إايي فهو كذب منه أظهر به التذل ، وإن كان مرادف من املضي إنشرا  

ف فهرررررو ندامرررررة مبنزلرررررة التوبرررررة حيرررررث ال يقبررررر  متررررراب. و(مرررررن قبررررر ) علرررررى التقرررررديرين متعلرررررق عررررردم الرضرررررى إبشرررررراكهم إاي
 ب(أشركتمون). 

   
 

 2277صفحة : 
 
واإلشراك الذي كفر به إايف يف العبادة أبن عبدوف مع هللا ألن من املشركني من يعبدون الشياطني واجلرن، فهرؤال  يعبردون   

 صنام فهم يعبدون الشياطني بواسطة عبادة عهلته. دنس الشيطان مباشرة، ومنهم من يعبدون األ
وللرة (إن الظراملني هلرم عررذاب ألريم) مرن الكر م احملكرري عرن الشريطان. وهرري يف موقرع التعلير  ملرا تقرردم مرن قولره (مررا أان  

 مبصرهكم)، أي ألنه ال يدفع عنك العذاب دافع فهو واقع بكم. 
[) 23رخ من  تها األهنرار هالردين فيهرا إبذن رهبرم  يرتهم فيهرا سرلم](وأده  الذين عمنوا وعملوا الصاحلات دنات جت 

عطرر  علررى للررة (وبرررزوا   ليعررا)، وهررو انتقررال لوصرر  حررال املررؤمنني يومئررذ مبناسرربة ذكررر حررال املشررركني ألن حررال 
يف املنازعرررة  املررؤمنني يومئررذ مرررن للررة األحررروال املقصررودة ابلوصررر  إظهررار لتفررراوت األحرروال، فلرررم يررده  املؤمنرررون يومئررذ

 وا ادلة تنزيها هلم عن ايوض يف تلك الممرة، مع التنبيه على أهنم حينئذ يف س مة ودعه. 
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وةرروز دعرر  الررواو للحرررال، أي برررزوا وقررال الضرررعفا  وقررال الكررربا  وقرررال الشرريطان إخل وقررد أدهررر  الررذين عمنرروا وعملررروا  
 مة من أول وهلة. الصاحلات دنات، فيكون إشارة إىل أهنم فازوا بنزل الكرا

 وقوله (إبذن رهبم) إشارة إىل العناية واالهتمام، فهو إذن أهص من أمر القضا  العام.  
 وقوله ( يتهم فيها س م) تقدم نظاف يف أول سورة يونس.  
ن [ ترؤيت أكلهرا كر  حرني إبذ24(أ  تر كي  ضرب هللا مث  كلمة طيبة كشجرة طيبة أصرلها اثبرت وفرعهرا يف السرما ] 

[) 26[ ومث  كلمة هبيثة ادتثرت مرن فروق األرض مرا هلرا مرن قررار]25رهبا ويضرب هللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون]
استئناد ابتدالي اقتضته مناسبة ما حكي عن أحروال أهر  الضر لة وأحروال أهر  اهلدايرة ابتردا  مرن قولره تعراىل (وبررزوا   

هللا مرث  لكلمرة اإلميران وكلمرة الشررك. فقولره (أ  ترر كير  ضررب هللا مرث ) ليعا) إىل قوله ( يتهم فيها سر م)، فضررب 
إيقاي ليرتقب ما يرد بعد هذا الك م، وذلك مث  قوهلم : أ  تعلم. و  يكن هرذا املثر  ممرا سربق ضرربه قبر  نرزول اآليرة بر  

يف صريمة الرزمن املاضري الردال عليهرا اآلية هري الرق درا ت بره، فرالك م تشرويق إىل علرم هرذا املثر . وصرو  التشرويق إليره 
حررد ( ) الررق هرري لنفرري الفعرر  يف الرزمن املاضرري والرردال عليهررا فعرر  (ضررب) بصرريمة املاضرري لقصررد الررزايدة يف التشررويق 
ملعرفررة هرررذا املثرر  ومرررا مثرر  به.واالسرررتفهام يف (أ  تررر)، نرررزل املخاطررب منزلرررة مررن   يعلرررم فررأنكر عليررره عرردم العلرررم أو هرررو 

لتعجب من عدم العلم برذلك مرع أنره ممرا تتروفر الردواعي علرى علمره. أو هرو للتقريرر. ومثلره يف التقريرر كثرا، مستعم  يف ا
 وهو كناية يف التحري  على العلم بذلك. 

وايطاب لك  من يصلح للخطاب. والرؤية علمية معلق فعلها عرن العمر  مبرا وليهرا مرن االسرتفهام ب(كير ). وإيثرار   
 لى أن حالة ضرب هذا املث  ذات كيفية عجيبة من ب غته وانطباقه. (كي ) هنا للداللة ع

 وتقدم املث  يف قوله (مثلهم كمث  الذي استوقد انرا) يف سورة البقرة.  
 وضرب املث : نظم تركيبه الدال على تشبيه احلالة، وتقدم عند قوله (أن يضرب مث  ما) يف سورة البقرة.  
 ة ألن هللا أوحى به إىل الرسول  عليه الص ة والس م  . وإسناد (ضرب) إىل اسم اجل ل 
واملث  ملا كران معرىن متضرمنا عردة أشريا  صرح االقتصرار يف تعليرق فعر  (ضررب) بره علرى ودره إلرال يفسررف قولره (كلمرة  

ا تردل طيبة كشجرة) إىل عهرف، فانتصب (كلمرة) علرى البدليرة مرن (مرث ) بردل مفصر  مرن جممر ، ألن املثر  يتعلرق هبرا ملر
 عليه اإلضافة يف نظاف يف قوله (ومث  كلمة هبيثة). 

والكلمررة الطيبررة قيرر : هرري كلمررة اإلسرر م، وهرري: شررهادة أن ال إلرره إال هللا وأن حممرردا رسررول هللا، والكلمررة ايبيثررة: كلمررة  
 الشرك. 

قردم عنرد قولره تعراىل (ودررين هبرم والطيبة: النافعة. استعا الطيب للنفرع حلسرن وقعره يف النفروس كوقرع الرروالح الذكيرة. وت 
 بريح طيبة) يف سورة يونس. 

 والفرع: ما امتد من الشي  وع ، مشتق من االفرتاع وهو االعت  . وفرع الشجرة: غصنها، وأص  الشجرة: دذرها.  
 والسما : مستعم  يف االرتفاع، وذلك مما يزيد الشجرة هبجة وحسن منظر.  
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 2278صفحة : 

 
ضررم اهلمررزة  املررأكول، وإضررافة إىل ضررما الشررجرة علررى معررىن الرر م. وتقرردم عنررد قولرره (ونفضرر  بعضررها علررى واألكرر   ب  

 بع  يف األك ) يف سورة الرعد. 
فاملشرربه هررو اهليئررة احلاصررلة مررن البهجررة يف احلررس والفرررح يف الررنفس وازدايد أصررول النفررع ابكتسرراب املنررافع املتتاليررة هبيئررة  

ر، ومنرا  أغصرران األشرجار، ووفررة الثمرار، ومتعرة أكلهرا. وكرر  درز  مرن أدرزا  إحردخ اهليئتررني رسروخ األصر ، ولرال املنظر
 يقابله اجلز  اآلهر من اهليئة األهرخ، وذلك أكم  أحوال التمثي  أن يكون قاب  جلمع التشبيه وتفريعه. 

ات املاضرية مرن اضرطراب االعتقراد، وكذلك القول يف متثي  حال الكلمة ايبيثة ابلشجرة ايبيثة على الضرد جبميرع الصرف 
وضيق الصدر، وكردر التفكرا، والضرر املتعاقرب. وقرد اهتصرر فيهرا التمثير  اهتصرارا اكتفرا  ابملضراد، فانتفرت عنهرا سرالر 
املنرافع للكلمرة الطيبرة. ويف درامع الرتمرذي عرن إنرس برن مالرك  رضري هللا عنره  عرن رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم قرال 

ة كشجرة طيبة أصلها اثبرت وفرعهرا يف السرما  ترؤيت كر  حرني إبذن رهبرا) قرال: هري النخلرة. (ومثر  كلمرة (مث  كلمة طيب
 هبيثة كشجرة هبيثة ادتثت من فوق األرض ما هلا من قرار) قال: هي احلنظ . 

وللررررة (ادتثررررت مررررن فرررروق األرض) صررررفة ل(شررررجرة هبيثررررة) ألن النرررراس ال يرتكوهنررررا تلتفررررت علررررى األشررررجار فتقتلهررررا.  
واالدتثا : قطع الشي  كله، مشتق من اجلثة وهي الذات. و(من فوق األرض) تصوير ل(ادتثت). وهذا مقاب  قوله يف 

 صفة الشجرة الطيبة (أصلها اثبت وفرعها يف السما ). 
 وللة (ما هلا من قرار) أتكيد ملعىن االدتثا  ألن االدتثا  من انعدام القرار.  
الطيبرررة القررررعن وإرشرررادف، وابلكلمرررة ايبيثرررة تعررراليم أهررر  الشررررك وعقالررردهم، د(الكلمرررة) يف واألظهرررر أن املرررراد ابلكلمرررة  

املوضرعني مطلقرة علرى القررول والكر م، كمرا دل عليره قولرره (يثبرت هللا الرذين عمنروا ابلقررول الثابرت). واملقصرود مرع التمثيرر  
لررة علررى حرردة شرر د مررا أييت عنررد قولرره يف سررورة إظهررار املقابلررة بررني احلررالني إال أن المرررض يف هررذا املقررام بتمثيرر  كرر  حا

 النح  (ضرب هللا مث  عبدا مملوكا) إىل قوله (ومن رزقناف منا رزقا حسنا)، فانظر بيانه هنالك. 
وللة (ويضرب هللا األمثال للناس) معرتضة بني اجلملتني املتعاطفتني. والواو واو االعرتاض. ومعىن (لع ) ردا  تذكاهم،  

 التذكر هلم، وقد مضت نظالرها. أي هتيئة 
[ الرردنيا ويف اآلهرررة ويضرر  هللا الظرراملني ويفعرر  هللا مررا يشررا ) للررة 27(يثبررت هللا الررذين عمنرروا ابلقررول الثابررت يف احليرراة] 

ما هو مستأنفة استئنافا بيانيا انشئا عما أاثرف متثي  الكلمة الطيبة ابلشجرة الثابتة األص  أبن يسأل عن الثابت املشبه به: 
أثررف يف احلالررة املشربهة? فيجرراب أبن ذلرك الثبررات طهرر يف قلرروب أصررحاب احلالرة املشرربهة وهرم الررذين عمنروا إذ ثبترروا علررى 

 الدين و  يتزعزعوا فيه ألهنم استثمروا من شجرة أصلها اثبت. 
ة املعرراين واضررحة الرردلي ، والقررول: الكرر م. والثابررت: الصررادق الررذي ال شررك فيرره. واملررراد برره أقرروال القرررعن ألهنررا صررادق  

 فالتعري  يف (القول) الستمراق األقوال الثابتة. والبا  يف (ابلقول) للسببية. 
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ومعىن تثبيت الذين عمنوا هبا أن هللا يسر هلم فيهم األقوال اإلهلية على ودههرا وإدراك دالللهرا حرىت اطمأنرت إليهرا قلروهبم  
 هنم غا مزعزعني هبا غا مرتددين. و  كامرهم فيها شك فأصبحوا اثبتني يف إميا

وذلك يف احلياة الدنيا ظاهر، وأما يف اآلهرة فبهلفالهم األحوال على  و مما علموف يف الدنيا، فيم تعرتهم ندامة وال هل .  
 . ويكون ذلك مبظاهر كثاة يظهر فيها ثباهتم ابحلق قوال وانسياقا، وتظهر فيها فتنة غا املؤمنني يف األحوال كلها

وتفسرررا ذلرررك مبقابلتررره بقولررره (ويضررر  هللا الظررراملني)، أي املشرررركني، أي ةعلهرررم يف حررراة وعمايرررة يف الررردنيا ويف اآلهررررة.  
 والض ل: اضطراب وارتباك. فهو األثر املناسب لسببه، أعين الكلمة الق ادتثت من فوق األرض كما دلت عليه املقابلة. 

 ن الشرك لظلم عظيم). والظاملون: املشركون. قال تعاىل (إ 
ومررن مظرراهر هررذا التثبيررت فيهمررا مررا ورد مررن وصرر  فتنررة سررؤال القرررب. روخ البخرراري والرتمررذي عررن الررربا  بررن عررازب أن  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  املسلم إذا سرئ  يف القررب يشرهد أن ال إلره إال هللا وأن حممردا رسرول هللا  فرذلك قولره 
 ذين عمنوا ابلقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلهرة). تعاىل (يثبت هللا ال

   
 

 2279صفحة : 
 
وللة (ويفعر  هللا مرا يشرا ) كالترذيي  ملرا قبلهرا. و رت إهبرام (مرا يشرا ) وعمومره مطراو كثراة: مرن ارتبراط ذلرك مبراترب   

والشر حىت تبلغ بذور تينرك الشرجرتني  النفوس، وصفا  النيات يف تطلب اإلرشاد، وتربية ذلك يف النفوس بنماله يف ايا
منتهررى أمرردمها مررن ارتفرراع يف السررما  وادتثررا  مررن فرروق األرض املعرررب عنهررا ابلتثبيررت واإلضرر ل. ويف كرر  تلررك األحرروال 

 مراتب ودردات ال تبلغ عقول البشر تفصيلها. 
كر  للرة مرن اجلمر  الرث   مسرتقلة   وإظهار اسم اجل لرة يف (ويضر  هللا الظراملني ويفعر  هللا مرا يشرا ) لقصرد أن تكرون 

 بداللتها حىت تسا مسا املث . 
[) أعقررب متثيرر  29[ دهررنم يصررلوهنا وبررئس القرررار]28(أ  تررر الررذين برردلوا نعمررت هللا كفرررا وأحلرروا قررومهم دار البرروار] 

 واحلذر مقدم علرى التحلري الدينني ببيان عاثرمها يف أصحاهبما. وابتدئ بذكر أحوال املشركني ألهنا أعجب والعربة هبا أوىل
 بضدها،مث أعقب بذكر أحوال املؤمنني بقوله (ق  لعبادي الذين عمنوا) اخل. 

 واالستفهام مستعم  يف التشويق إىل رؤية ذلك.  
والرؤية: هنا بصرية متعلقها مما يرخ، وألن تعدية فعلها ب(إىل) يردح ذلك، كمرا يف قولره (أ  ترر إىل الرذي حراج إبرراهيم  

 به). يف ر 
 وقد نزل املخاطب منزلة من   ير. وايطاب ملن يصح منه النظر إىل حال هؤال  الذين بدلوا نعمة هللا مع وضوح حاهلم.  
 والكفر: كفران النعمة، وهو ضد الشكر، واإلشراك اب  من كفران نعمته.  
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عمرة هللا وشركرها كفررا هبرا ونقمرة منره، كمرا دل ويف قوله (بدلوا نعمرة هللا كفررا) حمسرن االحتبراك. وتقردير الكر م: بردلوا ن 
 عليه قوله (وأحلوا قومهم دار البوار) اخل. 

 واستعا التبدي  لوضع الشي  يف املوضع الذي يستحقه شي  عهر، ألنه يشبه تبدي  الذات ابلذات.  
تلقوا الكلمة ايبيثة من الشيطان، أي   والذين بدلوا هذا التبدي  فريق معروفون، بقرينة قوله (أ  تر إىل الذين)، وهم الذين 

كلمة الشرك، وهم الذين استكربوا من مشركي أه  مكة فكابروا دعوة اإلس م وكذبوا النهللا صلى هللا عليه وسلم، وشردوا 
 من استطاعوا، وتسببوا يف إح ل قومهم دار البوار، فهسناد فع  (أحلوا) إليهم على طريقة ا از العقلي. 

الق بدلوها هي نعمة أن بوأهم حرمه، وأمنهم يف سرفرهم وإقرامتهم، ودعر  أفئردة النراس هتروي إلريهم، وسرلمهم  ونعمة هللا 
مما أصاب غاهم مرن احلرروب والمرارات والعردوان، فكفرروا مبرن وهربهم هرذف الرنعم وعبردوا احلجرارة. مث أنعرم هللا علريهم ابن 

إىل احلررق، وهيررأ هلررم أسررباب السرريادة والنجرراة يف الرردنيا واآلهرررة، بعررث فرريهم أفضرر  أنبيالرره صررلى هللا عليرره وسررلم وهررداهم 
فبرردلوا شرركر ذلررك ابلكفررر برره، فنعمررة هللا الكررربخ هرري رسررالة حممررد صررلى هللا عليرره وسررلم، ودعرروة إبررراهيم وبنيترره  علرريهم 

 الس م  . 
 ليهم. وقومهم: هم الذين اتبعوهم يف م زمة الكفر حىت ماتوا كفارا، فهم أحق أبن يضافوا إ 
 والبوار: اهل ك وايسران. ودارف: حمله الذي وقع فيه.  
واإلحرر ل هبررا: اإلنررزال فيهررا. واملررراد ابإلحرر ل التسرربب فيرره، أي كررانوا سررببا حللررول قررومهم برردار البرروار. وهرري دهررنم يف   

وبره فسرر علري وابرن عبراس  اآلهرة. ومواقع القت  وايزي يف الدنيا مث : موقع بردر. فيجروز أن يكرون (دار البروار) دهرنم،
 وكثا من العلما ، وةوز أن تكون أرض بدر وهو رواية عن علي وعن ابن عباس. 

 واستعمال صيمة املضي يف (أحلوا) لقصد التحقيق ألن اإلح ل متأهر زمنه فهن السورة مكية.  
ن قررري ، فعلررى تفسررا (دار البرروار) برردار واملررراد ب(الررذين برردلوا نعمررة هللا وأحلرروا قررومهم دار البرروار) صررناديد املشررركني مرر 

البوار يف اآلهرة يكون قوله (دهنم) بدال من (دار البوار) وللة (يصلوهنا) حاال من (دهنم)، فتخص (دار البوار) أبعظم 
 أفرادها وهو النار، وةع  ذلك من ذكر بع  األفراد ألمهيته. 

يصرلوهنا) للرة مسرتأنفة اسرتئنافا ابترداليا. وانتصراب دهرنم علرى وعلى تفسا (دار البوار) أبرض بدر يكون قوله (دهنم  
 أنه مفعول لفع  حمذود يدل عليه فع  (يصلوهنا) على طريقة االشتمال. 

   
 

 2280صفحة : 
 
ومررا يرررروون عرررن عمررر برررن ايطررراب  رضرري هللا عنررره  وعرررن علررري  كرررم هللا ودهررره  أن (الرررذين برردلوا نعمرررة هللا كفررررا) هرررم   

ري : بنو أميرة وبنرو املمراة برن ررزوم، قرال: فأمرا بنرو أميرة فمتعروا إىل حرني وأمرا بنرو املمراة فكفيتمروهم يروم األفجران من ق
بردر. فر  أحسربه إال مرن وضرع بعر  املمرضرني املضرادين لبررين أميرة. ويف رواايت عرن علري  كررم هللا ودهره  أنره قرال: هررم  
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من أسلموا من بين أمية فهن ذلك ال يقوله مسلم فاحذروا اإلفهرام كفار قري ، وال يريد عمر وال علي  رضي هللا عنهما  
ايطئة. وكذا ما روي عن أبن عباس: أهنم دبلة بن األيهم ومن اتبعوف من العرب الذين تنصروا يف زمرن عمرر وحلروا برب د 

إمنا حد  ذلك يف ه فرة الروم، فهذا صح عنه فك مه على معىن التنظا والتمثي  وإال فكي  يكون هو املراد من اآلية و 
 عمر بن ايطاب  رضي هللا عنه  . 

 وللة (وبئس القرار) عط  على للة (يصلوهنا)، أو حال من (دهنم). والتقدير: وبئس القرار هي.  
[) عطر  علررى (بردلوا) و(أحلرروا)، فالضررما 30(ودعلروا   أنرردادا ليضرلوا عررن سرربيله قر  متتعرروا فرهن مصرراكم إىل النررار] 

ىل (الررذين) وهررم ألمررة الشرررك. واجلعرر  يصرردق ابهرررتاع ذلررك كمررا فعرر  عمرررو بررن حلرري وهررو مررن هزاعررة. ويصرردق رادررع إ
 بتقرير ذلك ونشرف واالحتجاج له، مث  وضع أه  مكة األصنام يف الكعبة ووضع هب  على سطحها. 

   جتعلوا   أندادا) يف سورة البقرة. واألنداد: لع ند بكسر النون، وهو املماث  يف جمد ورفعة، وتقدم عند قوله تعاىل (ف 
وقرأ اجلمهور (ليضلوا)  بضم اليا  التحتية  من أض  غاف إذا دعلره ضراال، فجعر  اإلضر ل علرة جلعلهرم   أنردادا، وإن   

كررانوا   يقصرردوا تضررلي  النرراس وإمنررا قصرردوا مقاصررد هرري مسرراوية للتضررلي  ألهنررا أوقعررت النرراس يف الضرر ل، فعرررب علررى 
التضلي  ابلتضلي  ألنه عي  إليه وإن   يقصدوف، فكأنه قي : للض ل عن سبيله، تشنيعا عليهم بماية فعلهرم وهرم  مساوي

 ما أضلوا إال وقد ضلوا، فعلم أهنم ضلوا وأضلوا، وذلك إةاز. 
حرني دعلروا األنرداد  وقرأ ابن كثا، وأبو عمرو، ورويس عن يعقوب (ليضلوا)  بفتح اليا   واملعرىن: ليسرتمر ضر هلم فرههنم  

 كان ض هلم حاص  يف زمن احلال. ومعىن الم التعلي  أن تكون مستقبلة ألهنا بتقدير (أن) املصدرية بعد الم التعلي . 
 ويعلم أهنم أضلوا الناس من قوله (وأحلوا قومهم دار البوار).  
 إىل احمللة، وقد تقدم غا مرة.  وسبي  هللا: ك  عم  ةري على ما يرضي هللا. شبه العم  ابلطريق املوصلة 
وللرة (قر  متتعروا) مسرتأنفة اسررتئنافا بيانيرا ألن املخاطرب ب(أ  ترر إىل الرذين برردلوا) إذا علرم هرذف األحروال يتسرا ل عررن  

اجلرررزا  املناسرررب جلررررمهم وكيررر  ترررركهم هللا يرفلرررون يف النعررريم، فأديرررب أبهنرررم يصررراون إىل النرررار، أي ميوترررون فيصررراون إىل 
 ب. العذا
وأمررر ابن يرربلمهم ذلررك ألهنررم كررانوا يزدهررون أبهنررم يف تررنعم وسرريادة، وهررذا كقولرره (ال يمرنررك تقلررب الررذين كفررروا يف الررب د  

 متاع قلي  مث مأواهم دهنم وبئس املهاد) يف سورة عل عمران. 
يرررروم ال بيرررررع فيررررره وال ( ل لعبررررادي الرررررذين عمنررررروا يقيمرررروا الصررررر ة وينفقررررروا ممررررا رزقنررررراهم سررررررا وع نيررررة مرررررن قبررررر  أن أييت  

[)  اسررتئناد نشررأ عررن ذكررر حررال الفريررق الررذي حقررت عليرره الكلمررة ايبيثررة بررذكر حررال مقابلرره، وهررو الفريررق 31هرر ل]
الررذي حقرررت عليررره الكلمرررة الطيبرررة. فلمرررا ابتررردئ ابلفريرررق األول لقصررد املوعظرررة والتخلررري ثرررين ابلفريرررق الثررراين علرررى طريقرررة 

 يف اآلية عقبها.  االعرتاض بني أغراض الك م كما سيأيت
ونظاف قوله تعاىل يف سورة اإلسرا  (وقالوا أ إذا كنا عظاما ورفراات إان ملبعوثرون هلقرا دديردا قر  كونروا حجرارة)إىل أن قرال  

 (وق  لعبادي يقولوا الق هي أحسن). 
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يرره مررن صرر ة وإنفرراق وملرا كررانوا متحلررني ابلكمررال صرريغ احلررديث عررنهم بعنرروان الوصرر  ابإلميران، وبصرريمة األمررر مبررا هررم ف 
 لقصد الدوام على ذلك، فحصلت بذلك مناسبة وقع هذف اآلية بعد الق قبلها ملناسبة تضاد احلالني. 

   
 

 2281صفحة : 
 
وملا كان املؤمنون يقيمون الص ة من قب  وينفقون من قب  تعني أن املراد االستزادة من ذلك، ولذلك اهتا املضرارع مرع   

ن صيمة فع  األمر ألن املضارع دال على التجدد، فهو مع   األمر ي قي حال املتلربس ابلفعر  الرذي تقدير الم األمر دو 
يرؤمر بره شرر د صريمة  افعرر   فرهن أصرلها طلررب إةراد الفعرر  املرأمور برره مرن   يكرن ملتبسررا بره، فأصرر  (يقيمروا الصرر ة) 

 ليقيموا، فحذفت الم األمر ختفيفا. 
الرتكيررب يف مواضررع ورودف، كمررا يف هررذف اآليررة ويف قولرره (وقرر  لعبررادي يقولرروا الررق هرري  وهررذف هرري نكتررة ورود مثرر  هررذا 

 أحسن) يف سورة اإلسرا ، أي ق  هلم ليقيموا وليقولوا، فحكي ابملعىن. 
وعنرردي: أن منرره قولرره تعرراىل (ذرهررم أيكلرروا ويتمتعرروا ويلههررم األمرر  فسررود يعلمررون) يف سررورة احلجررر، أي ذرهررم ليررأكلوا  

ا ويلههم األم . فهو أمر مستعم  يف اإلم   والتهديد، ولذلك نوقن أبن األفعال هذف معمولرة لر م أمرر حمذوفرة. ويتمتعو 
وهذا قول الكسالي إذا وقع الفع  ا زوم ب م األمر حمذوفة بعد تقدم فع   ق   ، كما يف ممين اللبيب ووافقه ابرن مالرك 

ضررارع يف دررواب األمرر ب(قرر ) علرى تقرردير فعرر  حمرذود هررو املقررول دل يف شررح الكافيررة. وقرال بعضررهم: دررزم الفعر  امل
عليه ما بعدف. والتقدير: ق  لعبادي أقيموا يقيموا وأنفقوا ينفقوا. وقال الكسرالي وابرن مالرك إن ذلرك هرا  مبرا يقرع بعرد 

 األمر ابلقول كما يف هذف اآلية، وفاهتم  و عية (ذرهم أيكلوا ويتمتعوا). 
 اهم) للتذكا ابلنعمة  ريضا على اإلنفاق ليكون شكرا للنعمة. وزايدة (مما رزقن 
و(سررا وع نيرة) حرراالن مرن ضررما (ينفقروا). ومهررا مصردران. وقررد تقردم عنررد قولره تعرراىل (سررا وع نيررة) يف سرورة البقرررة.  

جلاهليرة، أو أن اإلنفراق واملقصود تعميم األحوال يف طلب اإلنفاق لكي  يظنوا أن اإلع ن ةر إىل الراي  كمرا كران حرال ا
سررا يفضري إىل إهفرا  المرين نعمرة هللا فيجررر إىل كفرران النعمرة، فرمبرا تروهى املررر  أحرد احلرالني فأفضرى إىل تررك اإلنفرراق يف 
احلررال اآلهررر فتعطرر  نفررع كثررا وثررواب دزيرر ، فبررني هللا للنرراس أن اإلنفرراق بررر ال يكرردرف مررا  رر  برره مررن األحرروال،  وإمنررا 

ت  . وقررد تقرردم شرري  مررن هررذا عنررد قولرره (الررذين يلمررزون املطرروعني مررن املررؤمنني يف الصرردقات والررذين ال األعمررال ابلنيررا
 ةدون إال دهدهم) اآلية. 

 وقي  املقصود من السر اإلنفاق املتطوع به، ومن الع نية اإلنفاق الوادب.  
لرراي ، وألن فيره اسرتبقا  لربع  حيرا  املتصردق وتقدمي السر علرى الع نيرة تنبيره علرى أنره أوىل احلرالني لبعردف عرن هرواطر ا 

 عليه. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وقوله (من قب  أن أييت يوم ال بيع فيره) اخل متعلرق بفعر  (يقيمروا الصر ة وينفقروا)، أي ليفعلروا ذينرك األمررين قبر  حلرول  
اجلزا  عنهما حني  اليوم الذي تتعذر فيه املعاوضات واإلنفاق. وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الص ة واإلنفاق قب  يوم

يتمنرون أن يكونرروا ازدادوا مررن ذينرك ملررا يسرررهم مرن ثواهبمررا فرر  ةردون سرربي  ل سررتزادة منهمرا، إذ ال بيررع يومئررذ فيشرررتي 
 الثواب وال ه ل من شأهنا اإلرفاد واإلسعاد ابلثواب. فاملراد ابلبيع املعاوضة وابي ل الكناية عن التربع. 

يهرا الرذين عمنروا أنفقروا ممرا رزقنراكم مرن قبر  أن أييت يروم ال بيرع فيره وال هلرة وال شرفاعة) يف سرورة ونظاف قوله تعاىل (اي أ 
 البقرة. 

وهبذا تبني أن املراد من اي ل هنا عاثرها، بقرينة املقام، وليس املرراد نفري ايلرة، أي الصرحبة واملرودة ألن املرودة اثبترة برني  
بعضهم لبع  عدو إال املتقني). وقد كفى بنفي البيرع واير ل الرق هري وسرال  النروال املتقني، قال تعاىل (األه   يومئذ 

 واإلرفاد عن انتفا  االستزادة. 
 وإدهال حرد اجلر على اسم الزمان هو (قب ) لتأكيد القبلية ليفهم معىن املبادرة.  
ا  على الفتح. ومها ودهان يف نفي النكررة حبررد وقرأ اجلمهور (ال بيع) ابلرفع. وقرا ابن كثا، وأبو عمرو، ويعقوب ابلبن  

 (ال). 
(هللا الذي هلق السماوات واألرض وأنزل من السما  ما  فأهرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجزي يف  

[ وعاتكرم مرن  33[ وسرخر لكرم الشرمس والقمرر دالبرني وسرخر لكرم اللير  والنهرار]32البحر أبمرف وسخر لكرم األهنرار]
 [)  34  ما سألتموف وإن تعدوا نعمت هللا ال  صوها إن اإلنسان لظلوم كفار]ك
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استئناد واقع موقع االستدالل على ما تضمنته للة (ودعلوا   أندادا) اآلية. وقد فص  بينه وبني املستدل عليه جبملة   

سرتدالل تعرردادهم لرنعم تسررتحق الشركر عليهررا ليظهرر حررال (قر  لعبررادي الرذين عمنرروا يقيمروا الصرر ة) اآليرة. وأدمررج يف اال
الرذين كفرومهرا، وابلضررد حرال الررذين شركروا عليهررا، وليرزداد الشرراكرون شركرا. فاملقصررود األول هرو االسررتدالل علرى أهرر  

فجري  يف اجلاهلية، كما يدل عليه تعقيبره بقولره (وإذ قرال إبرراهيم ادعر  هرذا البلرد عمنرا وادنبرين وبرين أن نعبرد األصرنام). 
 هذف اآلية بنعم عامة مشهودة حمسوسة ال يستطاع إنكارها إال أهنا للتذكا أبن املنعم هبا وموددها هو هللا تعاىل. 

وافتتح الك م ابسم املودد ألن تعينه هو المرض األهم. وأهرب عنه ابملوصول ألن الصلة معلومرة االنتسراب إليره والثبروت  
ن هللا هررو صرراحب ايلررق وال يرردعون أن األصررنام ختلررق شرريئا، كمررا قررال (ولررئن سررألتهم مررن لرره، إذ ال ينررازع املشررركون يف أ

هلق السماوات واألرض ليقولن هللا)، فخلق السماوات واألرض دلي  على إهلية هالقها ومتهيد للنعم املودعة فيها، فهنزال 
مرن األرض. والشررمس والقمرر مرن السررما ،  املرا  مرن السرما  إىل األرض، وإهررراج الثمررات مرن األرض، والبحررار واألهنرار

 واللي  والنهار من السما  ومن األرض، وقد مضى بيان هذف النعم يف عايت مضت. 
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والرزق: القوت. والتسخا: حقيقته التذلي  والتطويع، وهو جماز يف دع  السي  قاب  لتصرد غاف فيره، وقرد تقردم عنرد  
ت أبمرررف) يف سررورة األعررراد. وقولرره (لتجررري يف البحررر) هررو علررة تسررخا قولرره تعرراىل (والشررمس والقمررر والنجرروم مسررخرا

 صنعها. 
 ومعىن تسخا الفلك: تسخا ذاهتا إبهلام البشر لصنعها وشكلها بكيفية جتري يف البحر بدون مانع.  
 وقوله (أبمرف) ب(جتري).  
عانتها ابلريح الرها ، وهذا كقوله (أ  تر واألمر: هنا اإلذن، أي تيسا دريها يف البحر، وذلك بك  العواص  عنها وإب 

أن هللا سخر لكم ما يف األرض والفلك جتري يف البحر أبمرف). وعرب هذا األمر ابلنعمة يف قوله (أ  تر أن الفلك جتري يف 
علرى ظهررف)  البحر بنعمة هللا)، وقد بينته عية (ومن عايته اجلواري يف البحر كاألع م إن يشأ يسكن الررايح فريظللن رواكرد

 اآلية. 
وتسخا األهنار: هلقها على كيفية تقتضي انتقال املا  من مكان إىل مكان وقرارف يف بع  املنخفضات فيسقى منه من  

متررر عليرره وينررزل علررى ضررفافه حيررث تسررتقر مياهرره، وهلررق بعضررها مسررتمرة القرررار كالددلررة والفرررات والنيرر  للشرررب ولسررا 
 السفن فيها. 

 لقمر: هلقهما أبحوال انسبت انتفاع البشر بضيالهما، وضبل أوقاهتم بسامها. وتسخا الشمس وا 
 ومعىن (دالبني) دالبني على حاالت ال ختتل  إذ لو اهتلفت   يستطع البشر ضبطها فوقعوا يف حاة وشك.  
 فع الناس) يف سورة البقرة. والفلك: لع لفظه كلفظ مفردف. وقد تقدم عند قوله تعاىل (والفلك الق جتري يف البحر مبا ين 
ومعىن (وعاتكم من ك  ما سألتموف) أعطراكم بعضرا مرن ليرع مرغروابتكم اياردرة عرن اكتسرابكم حبيرث شرانكم فيهرا أن  

تسرألوا هللا إايهرا، وذلررك مثر  توالرد األنعررام، وإهرراج الثمرار واحلررب، ودفرع العروادي عررن ليرع ذلرك: كرردفع األمرراض عررن 
 عن الثمار واحلب.  األنعام، ودفع اجلوالح

فجملة (وعاتكم من ك  ما سألتموف) نعيم بعد هصو ، فهي مبنزلة التذيي  ملا قبلها حلكم يعلمها هللا وال يعلموهنا (ولرو  
بسررل هللا الرررزق لعبررادف لبمرروا يف األرض ولكررن ينررزل بقرردر مررا يشررا  إنرره بعبررادف هبررا بصررا)، وأن اإلنعررام واالمتنرران يكررون 

 مبقدار احلرمان. وهبذا يتبني تفسا اآلية.  مبقدار البذل ال
وللررة (وإن تعرردوا نعمررة هللا ال  صرروها) أتكيررد للتررذيي  وزايدة يف التعمرريم، تنبيهررا علررى أن مررا عاتهررم هللا كثررا منرره معلرروم  

 وكثا منه ال  يطون بعلمه او ال يتذكرونه عند إرادة تعداد النعم. 
د وأتهررذوا فيرره. وذلررك مثرر  الررنعم املعترراد هبررا الررق ينسررى النرراس أهنررا مررن الررنعم، كنعمررة فمعررىن (إن تعرردوا) إن  رراولوا العرر  

الرنفس، ونعمرة احلرواس، ونعمرة هضرم الطعرام والشرراب، ونعمرة الردورة الدمويرة، ونعمرة الصرحة، وللفخرر هنرا تقريرر نفرريس 
 فأنظرف. 

احلصرى، وهرو صرمار احلجرارة ألهنرم كرانوا  واإلحصا : ضبل العدد، وهرو مشرتق مرن احلصرا امسرا للعردد، وهرو منقرول مرن 
 يعدون األعداد الكثاة ابحلصى جتنبا للملل. 
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وللة (إن اإلنسان لظلوم كفار) أتكيد ملعىن االستفهام اإلنكاري املستعم  يف  قيق تبدي  النعمة كفرا، فلذلك فصلت  
 عنها. 
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ضرمون اجلملرة املؤكردة وأتكيردها، فاإلنسران هرو املشررك، مثر  الرذي يف واملراد ب(اإلنسان) صن  منه، وهو املتص  مب  

 قوله تعاىل (ويقول اإلنسان أإذا ما مت لسود أهرج حيا)، وهو استعمال كثا يف القرعن. 
ثرة النعم وصيمتا املبالمة يف (ظلوم كفار) اقتضامها كثرة النعم املفاد من قوله (وإن تعدوا نعمة هللا ال  صوها)، إذ مبقدار ك 

يكثر كفر الكافرين هبا إذ أعرضوا عن عبادة املنعم وعبدوا مرا ال يمرين عرنهم شريئا، فأمرا املؤمنرون فر  ةحردون نعرم هللا وال 
 يعبدون غاف. 

[ رب إهنرن أضرللن كثراا مرن النراس فمرن 35(وإذ قال إبراهيم رب ادع  هذا البلد عمنا وادنبين وبرين أن نعبرد األصرنام] 
[) عط  على للة (أ  تر إىل الرذين بردلوا نعمرة هللا كفررا) فرههنم كمرا 36مين ومن عصاين فهنك غفور رحيم] تبعين فهنه

بدلوا نعمة هللا كفرا أمهلوا الشكر على ما بوأهم هللا من النعم إبدابة دعروة أبريهم إبرراهيم  عليره السر م  ، وبردلوا اقتردا هم 
ضرر لة، وبرردلوا دعررا  سررلفهم الصرراس هلررم ابإلنعررام علرريهم كفرررا مبفرري  تلررك بسررلفهم الصرراس اقترردا  أبسرر فهم مررن أهرر  ال

 النعم. 
وةرروز أن تكررون معطوفررة علررى للررة (هللا الررذي هلررق السررماوات واألرض) أبن انتقرر  مررن ذكررر الررنعم العامررة للنرراس الررق  

 األسرلوب يف االمتنران هبرا إىل يده   ت منتها أه  مكة حبكم العموم إىل ذكر النعم الق هص هللا هبا أه  مكرة. وغرا
 أسلوب احلكاية عن إبراهيم إلدماج التنويه إببراهيم  عليه الس م  والتعري  بذريته من املشركني. 

وإذا  اسررم زمرران مرراض منصرروب علررى املفعوليررة لفعرر  حمررذود شررالع احلررذد يف أمثالرره، تقررديرف: واذكررر إذ قررال إبررراهيم،   
كني الرذي مرر يف قولره (أ  ترر إىل الرذين بردلوا نعمرة هللا كفررا)، فموقرع العرربة مرن احلرالني زايدة يف التعجيب من شرأن املشرر 

 واحد. 
و(رب) منادخ حمذود منه حرد النردا . وأصرله  ريب  ، حرذفت اي  املرتكلم ختفيفرا، وهرو كثرا يف املنرادخ املضراد إىل  

 اليا . 
والتعري  يف (البلد) تعري  العهرد ألنره معهرود ابحلضرور. و(البلرد) والبلد: املكان املعني من األرض، ويطلق على القرية.  

 بدل من اسم اإلشارة. 
وحكاية دعاله بدون بيان البلد إهبام يرد بعدف البيان بقوله (عنرد بيترك احملررم)، أو هرو حوالرة علرى مرا يف علرم العررب مرن  

د، والتنكرا يف عيرة البقرررة تنكرا النوعيرة، فهنرا دعررا أنره مكرة. وقرد مضرى يف سررورة البقررة تفسرا نظراف. والتعريرر  هنرا للعهر
 للبلد أبن يكون عمنا، ويف عية سورة البقرة دعا ملشار إليه أن ةعله هللا من نوع الب د اآلمنة، فم ل املفادين متحد. 
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أهر  جنرد. وأهر   (وادنبين) أمر من الث ثي ا ررد، يقرال: دنبره الشري ، إذا دعلره دانبرا عنره، أي ابعردف عنره، وهري لمرة 
 احلجاز يقولون: دنبه ابلتضعي  أو أدنبه ابهلمز. ودا  القرعن هنا بلمة أه  جند ألهنا أه . 

وأراد ببنيه أبنا  صلبه، وهم يومئذ إمساعي  وإسحاق، فهرو مرن اسرتعمال اجلمرع يف التثنيرة، أو أراد ليرع نسرله تعميمرا يف  
 ايا فاستجيب له يف البع . 

صنم، وهو صورة أو حجارة أو بنا  يتخذ معبودا ويدعى إهلا. وأراد إبراهيم  عليه الس م  مث  ود وسواع  واألصنام: لع 
 ويمو  ويعوق ونسر، أصنام قوم نوح، ومث  األصنام الق عبدها قوم إبراهيم. 

 وإعادة الندا  يف قوله (رب إهنن أضللن كثاا من الناس) إلنشا  التحسر على ذلك.  
ن أضللن كثاا مرن النراس) تعلير  للردعوة إبدنابره عبادهترا أبهنرا ضر ل راج برني كثرا مرن النراس، فحرق للمرؤمن وللة (إهن 

الضررنني إبميانرره أن كشررى أن جترتفرره فتنتهررا، فافتترراح اجلملررة حبرررد التوكيررد ملررا يفيرردف حرررد (إن) يف هررذا املقررام مررن معررىن 
 التعلي . 

    
 

 2284صفحة : 
 
عليرره السرر م  هرررج مررن بلرردف أور الكلرردانيني إنكررارا علررى عبرردة األصررنام، فقررال  إين ذاهررب إىل ريب وذلررك أن إبررراهيم    

سيهدين  وقال لقومه  وأعتز لكم ومرا تردعون مرن دون هللا  . فلمرا مرر مبصرر ودردهم يعبردون األصرنام مث دهر  فلسرطني 
وودد حوهلا درهم قوما على الفطرة والسذادة فوددهم عبدة أصنام، مث دا  عربة هتامة فأسكن هبا زوده فوددها هالية 

فأسرركن هبررا هررادر وابنرره إمساعيرر   عليررره السرر م  . مث أقررام هنالررك معلررم التوحيررد، وهرررو بيررت هللا الكعبررة بنرراف هررو وابنررره 
 إمساعي ، وأراد أن يكون مأوخ التوحيد، وأقام ابنه هنالك ليكون داعية للتوحيد. ف  درم سرأل أن يكرون ذلرك بلردا عمنرا

 حىت يسلم ساكنوف وحىت أيوخ إليهم من إذا عوخ إليهم لقنوف أصول التوحيد. 
ففرع على ذلك قوله (فمن تبعين فهنه مين)، أي فمن تبعين من الناس فتجنب عبادة األصرنام فهرو مرين، فرده  يف ذلرك  

 أبوف وقومه، ويده  فيه ذريته ألن الشرط يصلح للماضي واملستقب . 
 ) اتصالية. وأصلها التبعي  ا ازي، أي فهنه متص  يب اتصال البع  بكله. و(من) يف قوله (مين 
وقوله (ومن عصاين فهنك غفور رحيم) أتدب يف مقام الدعا  ونفرع للعصراة مرن النراس بقردر مرا يسرتطيعه. واملعرىن: ومرن  

غلبرة احللررم علررى إبررراهيم  عصراين أفرروض أمرررف إىل رمحترك وغفرانررك. ولرريس املقصرود الرردعا  ابملمفرررة ملررن عصرى. وهررذا مررن 
عليه الس م  وهشية من استئصال عصاة ذريته. ولذلك متعهم هللا قلي  يف احلياة الدنيا، كما أشار إليره قولره تعراىل (قرال 
ومن كفر فأمتعه قلي  مث أضطرف إىل عذاب النرار وبرئس املصرا) وقولره (وإذ قرال إبرراهيم ألبيره وقومره إنرين بررا  ممرا تعبردون 

لرذي فطرررين فهنرره سرريهدين ودعلهررا كلمرة ابقيررة يف عقبرره لعلهررم يردعررون برر  متعرت هررؤال  وعاب هررم حررىت دررا هم احلررق إال ا
 ورسول مبني). وسوق هذف الدعوة هنا للتعري  ابملشركني من العرب أبهنم   يربوا أببيهم إبراهيم  عليه الس م  . 
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 لة على أن هللا يمفر ملن يشرك به. وإذ كان قوله (فهنك غفور رحيم) تفويضا   يكن فيه دال 
(ربنا إين أسكنت من ذريق برواد غرا ذي زرع عنرد بيترك احملررم ربنرا ليقيمروا الصر ة فادعر  أفئردة مرن النراس هتروي إلريهم  

[) للة (إين أسكنت من ذريق) مستأنفة البتدا  دعا  عهر. وافتتحت ابلندا  37وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون]
 التضرع. ويف كون الندا  أتكيدا لندا  سابق ضرب من الربل بني اجلم  املفتتحة ابلندا  ربل املث  مبثله.  لزايدة

وأضي  الرب هنا إىل ضما اجلمع ه فا لسابقيه ألن الدعا  الرذي افترتح بره فيره حرظ للرداعي وألبنالره. ولعر  إمساعير    
ة األهرخ (وإذ يرفع إبراهيم القواعد مرن البيرت وإمساعير  ربنرا تقبر  عليه الس م  حاضر معه حني الدعا  كما تدل له اآلي

 منا إنك أنت السميع العليم إىل قوله وادعلنا مسلمني لك). وذلك من معىن الشكر املسؤول هنا. 
و(من) يف قوله (من ذريق) مبعىن بع ، يعين إمساعي   عليره السر م  ، وهرو بعر  ذريتره، فكران هرذا الردعا  صردر مرن  
براهيم  عليه الس م  بعد زمان من بنا  الكعبة وتقري مكة، كما دل عليه قوله يف دعاله هرذا (احلمرد   الرذي وهرب   إ

 على الكرب إمساعي  وإسحاق)، فذكر إسحاق  عليه الس م  . 
، فرهن كلمرة  والواد: األرض برني اجلبرال، وهرو وادي مكرة. و(غرا ذي زرع) صرفة، أي برواد ال يصرلح للنبرت ألنره حجرارة 

ذو  تدل على صاحب ما أضيفت إليه ومتكنره منره، فرهذا قير : ذو مرال، فاملرال اثبرت لره، وإذا أريرد ضرد ذلرك قير : غرا 
ذي كذا، كقوله تعاىل (قرعان عربيا غا ذي عوج)، أي ال يعرتيه شري  مرن العروج. وألدر  هرذا االسرتعمال   يقر  برواد ال 

 يزرع أو ال زرع به. 
 صفة اثنية لواد أو حال. و(عند بيتك)  
واحملرم: املمنع من تناول األيردي إايف مبرا يفسردف أو يضرر أهلره مبرا دعر  هللا لره يف نفروس األمرم مرن التروقا والتعظريم، ومبرا  

 شاهدوف من هلكة من يريد فيه إبحلاد بظلم. وما أصحاب الفي  منهم ببعيد. 
لرروادي عنررد ذلررك البيررت أن ال يشررملهم عررن إقامررة الصرر ة يف وعلررق (ليقيمرروا) ب(أسرركنت)، أي علررة اإلسرركان بررذلك ا 

 ذلك البيت شاغ  فيكون البيت معمورا أبدا. 
وتوسرريل النرردا  ل هتمررام مبقدمررة الرردعا  زايدة يف الضررراعة. وهتيررأ بررذلك أن يفرررع عليرره الرردعا  هلررم أبن ةعرر  أفئرردة مررن  

 الناس هتوي إليهم، ألن مهة الصاحلني يف إقامة الدين. 
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 واألفئدة: لع فؤاد، وهو القلب. واملراد به هنا النفس والعق .   
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واملراد: فادع  أانسرا يهروون إلريهم. فرأقحم لفرظ األفئردة إلرادة أن يكرون مسرا النراس إلريهم عرن شروق وحمبرة حرىت كرأن   
م (من النراس)، د(مرن) بيانيرة ال تبعيضرية، إذ املسرع هو الفؤاد ال اجلسد. فلما ذكر (أفئدة) هلذف النكتة حسن بيانه أبهن

 ال طال   ته. واملعىن: فادع  أانسا يقصدوهنم حببات قلوهبم. 
 وهتوي  مضارع هوخ بفتح الواو  : سقل. وأطلق هنا على اإلسراع يف املشي استعارة، كقول امرئ القيس:           
 على). كجلمود صخر حطه السي  من ع  ولذلك عدي ابل م دون (   
 واإلسراع: دع  كناية عن احملبة والشوق إىل زايرهتم.  
 واملقصود من هذا الدعا  أتنيس مكاهنم برتدد الزالرين وقضا  حوالجهم منهم.  
والتنكا مطلق  م  على املتعارد يف عمران املدن واألسواق ابلواردين، فلذلك   يقيدف يف الردعا  مبرا يردل علرى الكثررة  

 و معرود. اكتفا  مبا ه
وحمبة الناس إايهم  ص  معها حمبة البلد وتكرير زايرته، وذلك سبب الستئناسهم به ورغبتهم يف إقامة شعالرف، فيؤول إىل  

 الدعوة إىل الدين. 
وردررا  شرركرهم داهرر  يف الرردعا  ألنرره دعرر  تكملررة لرره تعرضررا ل دابررة وزايدة يف الرردعا  هلررم ابن يكونرروا مررن الشرراكرين.  

 توفر أسباب االنقطاع إىل العبادة وانتفا  ما  ول بينهم وبينها من فتنة الكدح ل كتساب.  واملقصود:
[) درا  هبرذا التودره إىل 38(ربنا إنك تعلم ما خنفي ومرا نعلرن ومرا كفرى علرى هللا مرن شري  يف األرض وال يف السرما ] 

ن ذكر ض ل كثا من النراس، وذكرر مرن اتبرع دعوتره هللا دامعا ملا يف ضماف، وفذلكة للجم  املاضية ملا اشتملت عليه م
ومن عصاف، وذكر أنه أراد من إسكان أبناله مبكة ردا  أن يكونوا حراس بيت هللا، وأن يقيموا الص ة، وأن يشكروا الرنعم 

 ة إليه. املسؤولة هلم. وفيه تعليم ألهله وأتباعه بعموم علم هللا تعاىل حىت يراقبوف يف ليع األحوال وكلصوا الني
وللة (وما كفى علرى هللا مرن شري ) ترذيي  جلملرة (إنرك تعلرم مرا خنفري ومرا نعلرن)، أي تعلرم أحوالنرا وتعلرم كر  شري .  

 ولكوهنا تذيي  أظهر فيها اسم اجل لة ليكون التذيي  مستق  بنفسه مبنزلة املث  والك م اجلامع. 
[) ملرا دعرا هللا ألهرم مرا يهمره وهرو 39إن ريب لسرميع الردعا ] (احلمد   الذي وهب   علرى الكررب إمساعير  وإسرحاق 

إقامة التوحيد وكان يردو إدابة دعوته وأن ذلك ليس بعجب يف أمر هللا هطر بباله نعمة هللا عليه مبرا كران يسرأله وهرو أن 
مسيرع الرردعا ، أي  وهرب لره ولردين يف إابن الكرررب وحرني اليرأس مررن الروالدة فنرادى هللا فحمردف علررى ذلرك وأثرىن عليرره أبنره

جميرب، أي متصرر  ابإلدابرة وصررفا ذاتيرا، متهيرردا إلدابرة دعوترره هرذف كمررا أدراب دعوترره سرلفا. فهررذا مناسربة موقررع هررذف 
 اجلملة بعد ما قبلها بقرينة قوله (إن ريب لسميع الدعا ). 

زي مبعرىن  مرع  ، أي وهرب ذلرك واسم املوصول إميا  إىل وده بنا  احلمد. و(على) يف قوله (على الكرب) ل سرتع   ا را 
تعليا على احلالة الق شأهنا أن ال تسمح بذلك. ولذلك يفسرون (على) هذف مبعىن  مع  ، أي مع الكرب الرذي ال  صر  

). وعمرررف حررني ولررد لرره 86معرره الرروالدة. وكرران عمررر إبررراهيم حررني ولررد لرره إمساعيرر   عليهمررا السرر م  سررتا ومثررانني سررنة (
 ). وكان ال يولد له من قب . 100م  مالة سنة (إسحاق  عليهما الس 
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وللررة (إن ريب لسررميع الرردعا ) تعليرر  جلملررة (وهررب)، أي وهررب ذلررك ألنرره مسيررع الرردعا . والسررميع مسررتعم  يف إدابررة  
املطلروب كنايررة، وصرريغ مبثررال املبالمررة أو الصرفة املشرربهة ليرردل علررى كثرررة ذلرك وأن ذلررك شررأنه، فيفيررد أنرره وصرر  ذايت   

 . تعاىل
[) 41[ ربنا اغفر   ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب]40(رب ادعلين مقيم الص ة ومن ذريق ربنا وتقب  دعا ] 

للررة مسررتأنفة مررن متررام دعالررره. وفعرر  (ادعلررين) مسررتعم  يف التكرروين، كمرررا تقرردم عنفررا، أي ادعلررين يف املسررتقب  مقررريم 
 الص ة. 

 ورة البقرة. واإلقامة: اإلدامة، وتقدم يف صدر س 
 (ومن ذريق) صفة ملوصود حمذود معطود على اي  املتكلم. والتقدير: وادع  مقيمني للص ة من ذريق.  
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و(من) ابتدالية وليست للتبعي ، ألن إبراهيم  عليره السر م  ال يسرأل هللا إال أكمر  مرا  بره لنفسره ولذريتره. وةروز أن   

نا  على أن هللا أعلمه أبن يكون من ذريته فريق يقيمون الص ة وفريق ال يقيموهنرا، أي ال يؤمنرون. تكون (من) للتبعي  ب
وهررذا ودرره ضررعي  ألنرره يقتضرري أن يكررون الرردعا   صرري  حلاصرر ، وهررو بعيررد، وكيرر  وقررد قررال (وادنبررين وبررين أن نعبررد 

 األصنام) و  يق : ومن بين. 
 ودعاؤف بتقب  دعاله ضراعة بعد ضراعة.  
 وحذفت اي  املتكلم يف (دعا ) يف قرا ة اجلمهور ختفيفا كما تقدم يف قوله تعاىل (وإليه متاب) يف سورة الرعد.  
 وقرأ ابن كثا، وأبو عمرو، ومحزة إبثبات اليا  ساكنة.  
ف بعررد دعوترره مررن مث دعررا ابملمفرررة لنفسرره وللمررؤمنني ولوالديرره مررا تقرردم منرره ومررن املررؤمنني قبرر  نبو ترره ومررا اسررتمر عليرره أبررو  

 الشرك، أما أمه فلعلها توفيت قب  نبو ته. وهذا الدعا  ألبويه قب  أن يتبني له أن أابف عدو   كما يف عية سورة برا ة. 
ومعىن (يقوم احلسراب): يثبرت. اسرتعا القيرام للثبروت تبعرا لتشربيه احلسراب إبنسران قرالم، ألن حالرة القيرام أقروخ أحروال  

اب للعم . ومنه قوهلم: قامت احلرب على ساق، إذ قويت واشتدت. وقروهلم: تردلرت الشرمس، إذا اإلنسان إذ هو انتص
 قوي ضو ها، وتقدم عند قوله تعاىل (ويقيمون الص ة) يف أول سورة البقرة. 

رتد [ مهطعني مقنعي رؤوسهم ال ي42(وال  سنب هللا غاف  عما يعم  الظاملون إمنا يؤهرهم ليوم تشخص فيه األبصار] 
[) عط  على اجلم  السابقة، وله اتصال جبملة (ق  متتعوا فهن مصاكم إىل النار) الذي 43إليهم طرفهم وأفئدهتم هوا ]

هررو وعيررد للمشررركني وإنررذار هلررم ابن ال يمرررتوا بسرر متهم وأمررنهم تنبيهررا هلررم علررى أن ذلررك مترراع قليرر  زالرر ، فأكررد ذلررك 
ل صلى هللا عليره وسرلم علرى مرا يتطراولون بره مرن النعمرة والدعرة، كمرا دل عليره الوعيد هبذف اآلية، مع إدماج تسلية الرسو 

 التفريع يف قوله (ف   سنب هللا رل  وعدف رسله). ويف معىن اآلية قوله (وذرين واملكذبني أو  النعمة ومهلهم قلي ). 
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شرركني يرروم احلشررر حسرن اقرررتان هررذف وابعتبرار مررا فيره مررن زايدة معررىن التسرلية ومررا انضررم إليره مررن وصر  فظاعررة حررال امل 
 اجلملة ابلعاط  و  تفص . 

وصيمة (ال  سنب) ظاهرها هني عن حسبان ذلك. وهذا النهي كناية عن إثبات و قيق ضد املنهري عنره يف املقرام الرذي  
وبتهم يشربه حالرة من شانه أن يثا للناس ظن وقوع املنهي عنه لقوة األسباب املثراة لرذلك. وذلرك أن إمهراهلم وأتهرا عقر

الماف  عن أعماهلم، أي  قق أن هللا ليس بماف ، وهو كناية اثنية عن الزم عدم المفلة وهو املؤاهذة. فهو كناية مبررتبتني، 
ذلك ألن النهي عن الشي  يؤذن ابن املنهي عنه حبيث يتلبس به املخاطب، فنهيه عنه  رذير مرن التلربس بره بقطرع النظرر 

طب بذلك احلسبان. وعلى هذا االستعمال درا ت اآليرة سروا  دعلنرا ايطراب لكر  مرن يصرح أن عن تقدير تلبس املخا
 كاطب فيده  فيه النهللا صلى هللا عليه وسلم أم دعلناف للنهللا ابتدا  ويده  فيه أمته. 

ال ونفرري المفلررة عررن هللا لرريس درراراي علررى صررريح معنرراف ألن ذلررك ال يظنرره مررؤمن برر  هررو كنايررة عررن النهرري عررن اسررتعج 
 العذاب للظاملني. ومنه دا  معىن التسلية للرسول صلى هللا عليه وسلم. 

 والمفلة: الذهول، وتقدم يف قوله تعاىل (وإن كنا عن دراستهم لمافلني) يف سورة األنعام.  
ب لرره مررن واملرراد ابلظلررم هنررا الشررك، ألنرره ظلررم للرنفس إبيقاعهررا يف سرربب العرذاب املررؤ . وظلررم   ابالعتردا  علررى مررا ةر 

االعرتاد ابلوحدانية. ويشم  ذلك ما كان من الظلم دون الشرك مثر  ظلرم النراس ابالعتردا  علريهم أو حرمراهنم حقروقهم 
 فهن هللا غا غاف  عن ذلك. ولذلك قال سفيان بن عيينة: هي تسلية للمظلوم وهتديد للظا . 

 اخل.  وقوله (فيه األبصار) مبنية جلملة (وال  سنب هللا غاف ...) 
 وشخو  البصر: ارتفاعه كنظر املبهوت ايال .  
وأل يف (األبصررار) للعمرروم، أي تشررخص فيرره أبصررار النرراس مررن هررول مررا يرررون. ومررن للررة ذلررك مشرراهدة هررول أحرروال  

 الظاملني. 
 واإلهطاع: إسراع املشي مع مد العنق كاملتخت ، وهي هيئة ايال .  
 مشتق من قنع من ابب منع إذا تذل . و(مهطعني مقنعي رؤوسهم) حاالن. وإقناع الرأس: طأطأته من الذل، وهو  
 وللة (ال يرتد إليهم طرفهم) يف موضع احلال أيضا. والطرد:  رك دفن العني.  
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ل مرررا ومعرررىن (ال يرترررد إلررريهم) ال يردرررع إلررريهم، أي ال يعرررود إىل معترررادف، أي ال يسرررتطيعون  ويلررره. فهرررو كنايرررة عرررن هرررو   

 شاهدوف حبيث يبقون انظرين إليه ال تطرد أعينهم. 
 وقوله (وأفئدهتم هوا ) تشبيه بليغ، إذ هي كاهلوا  يف ايلو من اإلدراك لشدة اهلول.  
 واهلوا  يف ك م العرب: اي  . وليس هو املعىن املصطلح عليه يف علم الطب وعلم اهليئة.  
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ل الذين ظلموا ربنا أهران إىل أدر  قريرب جنرب دعوترك ونتبرع الرسر ) عطر  علرى (وأنذر الناس يوم أيتيهم العذاب فيقو  
 للة (وال  سنب هللا غاف  عما يعم  الظاملون)، أي تس  عنهم وال متل  من دعوهتم وأنذرهم. 

أن جتعرر   والنرراس: يعررم ليررع البشررر. واملقصررود: الكررافرون، بقرينررة قولرره (يرروم أيترريهم العررذاب فيقررول الررذين ظلمرروا). ولررك 
 الناس انسا معهودين وهم املشركون. 

و(يوم أيتيهم العذاب) منصوب على أنه مفعول اثن ل(أنذر)، وهو مضاد إىل اجلملة. وفع  اإلنذار يتعدخ إىل مفعول  
 اثن على التوسع لتضمينه معىن التحذير، كما يف احلديث  ما من نهللا إال أنذر قومه الددال  . 

 يف معىن وقوعه جمازا مرس .  وإتيان العذاب مستعم  
 والعذاب: عذاب اآلهرة، أو عذاب الدنيا الذي هدد به املشركون و(الذين ظلموا): املشركون.  
وطلب أتها العذاب إن كان مرادا به عذاب اآلهرة فالتأها مبعىن أتها احلسراب، أي يقرول الرذين ظلمروا: أردعنرا إىل  

ولرره تعرراىل (رب اردعررون لعلرري أعمرر  صرراحلا فيمررا تركررت)، فالتررأها مسررتعم  يف الرردنيا لنجيررب دعوتررك. وهررذا كمررا يف ق
 اإلعادة إىل احلياة الدنيا جمازا مرس  بع قة األول. والرس : ليع الرس  الذين دا وهم بدعوة هللا. 

ها علررى هررذا وإن محرر  علررى عررذاب الرردنيا فرراملعىن: أن املشررركني يقولررون ذلررك حررني يرررون ابترردا  العررذاب فرريهم. فالتررأ 
 حقيقة. والرس  على هذا احملم  مستعم  يف الواحد جمازا، واملراد به حممد صلى هللا عليه وسلم. 

 والقريب: القلي  الزمن. شبه الزمان ابملسافة، أي أهران مقدار ما جنيب به دعوتك.  
أنفسرهم وتبرني لكرم كير  فعلنرا  [ وسكنتم يف مساكن الرذين ظلمروا44(أو   تكونوا أقسمتم من قب  ما لكم من زوال] 

[) ملررا ذكررر قبرر  هررذف اجلملررة طلررب الررذين ظلمرروا مررن رهبررم تعررني أن الكرر م الواقررع بعرردها 45هبررم وضررربنا لكررم األمثررال]
يتضمن اجلواب عن طلبهم فهو بتقدير قول حمذود، أي يقال هلم. وقد عدل عن اجلواب ابإلدابة أو الررف  إىل التقريرر 

 لزم رف  ما سألوف. والتوبيخ ألن ذلك يست
وافتتحررت للررة اجلررواب بررواو العطرر  تنبيهررا علررى معطررود عليررره مقرردر هررو رفرر  مررا سررألوف، حررذد إةررازا ألن شرررأن  

 مستحق التوبيخ أن ال يعطى سؤله. فالتقدير: ك  وأ  تكونوا أقسمتم... اخل. 
 ب. والزوال: االنتقال من املكان. وأريد به هنا الزوال من القبور إىل احلسا 
 وحذد متعلق (زوال) لظهور املراد، قال تعاىل (وأقسموا اب  دهد أمياهنم ال يبعث هللا من ميوت).  
وللررة ( مررالكم مررن زوال) بيرران جلملررة (أقسررمتم). وليسررت علررى تقرردير قررول حمررذود ولررذلك   يررراع فيهررا طريررق ضررما  

 سب لقوله (أو   تكونوا). املتكلم فلم يق : ما لنا من زوال، ب  دي  بضما ايطاب املنا
وهذا القسم قد يكون صادرا مرن ليرع الظراملني حرني كرانوا يف الردنيا ألهنرم كرانوا يتلقرون تعراليم واحردة يف الشررك يتلقاهرا  

 ايل  عن سلفهم. 
 وةوز أن يكون ذلك صادرا من معظم هذف األمم أو بعضها ولكن بقيتهم مضمرون ملعىن هذا القسم.  
ب يف قوله (وسكنتم يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم) فهنه يعرم ليرع أمرم الشررك عردا األمرة األوىل مرنهم. وكذلك ايطا 

 وهذا من ختصيص العموم ابلعق  إذ ال بد أن تكون األمة األوىل من أه  الشرك   تسكن يف مساكن مشركني. 
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املتعردي بنفسره. وكران العررب ميررون علرى داير واملراد ابلسكىن: احللول، ولذلك عدي حبرد الظرفيرة ه فرا ألصر  فعلره  
 مثود يف رحلتهم إىل الشام و طون الرحال هنالك، وميرون على داير عاد يف رحلتهم إىل اليمن. 

 وتبني ما فع  هللا هبم من العقاب حاص  من مشاهدة عاثر العذاب من هس  وفنا  استئصال.  
 عليهم الس م  ، ووص  األحوال ايفية.   وضرب األمثال أبقوال املواعظ على ألسنة الرس  
 وقد لع هلم يف إقامة احلجة بني دالل  اآلاثر واملشاهدة ودالل  املوعظة.  
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[)  ةوز أن يكون عط  هرب علرى هررب، 46(وقد مكروا مكرهم وعند هللا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال]  

 ناس) يف قوله (وأنذر الناس)، أي أنذرهم يف حال وقوع مكرهم. وةوز أن يكون حاال من (ال
واملكررر: تبييررت فعرر  السرررو  ابلمررا وإضررمارف. وتقررردم يف قولرره تعرراىل (ومكررروا ومكرررر هللا) يف سررورة عل عمررران، ويف قولررره  

 (أفأمنوا مكر هللا) يف سورة األعراد. 
لبيان النوع، أي املكر الذي اشرتهروا بره، فهضرافة (مكرر) وانتصب (مكرهم) األول على أنه مفعول مطلق لفع  (مكروا)  

 إىل ضما (هم) من إضافة املصدر إىل فاعله. وكذلك إضافة  مكر  الثاين إىل ضما (هم). 
والعنديررة إمررا عنديررة علررم، أي ويف علررم هللا مكرررهم، فهررو تعررري  ابلوعيررد والتهديررد ابملؤاهررذة بسررو  فعلهررم، وإمررا عنديررة  

 كر هللا وتقديرف يف إرادة هللا، فيكون وعيدا ابجلزا  على مكرهم. تكوين ما مسي مب
وقرأ اجلمهور (لتزول)  بكسر ال م وبنصب الفع  املضارع بعدها  فتكون (إن) انفية والم (لتزول) الم اجلحرود، أي ومرا   

هررو ابلررذي تررزول منرره  كرران مكرررهم زاللررة منرره اجلبررال، وهررو اسررتخفاد هبررم، أي لرريس مكرررهم مبتجرراوز مكررر أمثرراهلم، ومررا
اجلبال. ويف هذا تعرري  ابن الرسرول صرلى هللا عليره وسرلم واملسرلمني الرذين يريرد املشرركون املكرر هبرم ال يزعرزعهم مكررهم 

 ألهنم كاجلبال الرواسي. 
ة وقررد وقررأ الكسررالي وحردف  بفررتح الر م األوىل  مررن (لترزول) ورفررع الر م الثانيررة علرى أن تكررون  إن  رففرة مررن إن املؤكرد 

أكم  إعماهلا، وال م فارقة بينهرا وبرني النافيرة، فيكرون الكر م إثبراات لرزوال اجلبرال مرن مكررهم، أي هرو مكرر عظريم لترزول 
منرره اجلبررال لررو كرران هلررا أن تررزول، أي دررديرة، فهررو مسررتعم  يف معررىن اجلرردارة والتأهرر  للررزوال لررو كانررت زاللررة. وهررذا مررن 

يف نوعره علرى  رو قولره تعراىل (يكراد السرماوات يتفطررن منره وتنشرق األرض وختررر  املبالمرة يف حصرول أمرر شرنيع أو شرديد
 اجلبال هدا). 

[) تفريررع علررى ليررع مررا تقرردم مررن قولرره (وال  سررنب هللا 47(فرر   سررنب هللا رلرر  وعرردف رسررله إن هللا عزيررز ذو انتقررام] 
 عليره وسرلم. وتقرردم نظراف عنفرا عنرد قولرره (وال غراف  عمرا يعمر  الظراملون). وهررذا حمر  التسرلية. وايطراب للنررهللا صرلى هللا
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 سنب هللا غاف  عما يعم  الظاملون)، ألن أتها ما وعد هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم من إنزال العقاب أبعداله يشبه 
 حال املخل  وعدف، فلذلك هني عن حسبانه. 

ألول هو األص  يف التقدمي واإلضافة إليه ألن االهتمام وأضي  (رل ) إىل مفعوله الثاين وهو(وعدف) وإن كان املفعول ا 
 بنفي إه د الوعد أشد، فلذلك قدم (وعدف) على (رسله). 

و(رسله) لع مراد به النهللا صلى هللا عليه وسلم ال حمالة، فهو لع مستعم  يف الواحد جمازا. وهذا تثبيت للنهللا صلى هللا  
نصررف علرى الكرافرين بره. فأمرا وعردف للرسر  السرابقني فرذلك أمرر قرد  قرق فر  عليه وسلم ابن هللا منجز له مرا وعردف مرن 

 يناسب أن يكون مرادا من طاهر لع (رسله). 
 وللة (إن هللا عزيز ذو انتقام) تعلي  للنهي عن حسبانه رل  وعدف.  
يكون إمرا عرن عجرز وإمرا عرن والعزة: القدرة. واملعىن: أن مودب إه د الوعد منت  عن هللا تعاىل ألن إه د الوعد  

 عدم اعتياد املوعود به، فالعزة تنفي األول وكونه صاحب انتقام ينفي الثاين. وهذف اجلملة تذيي  أيضا وهبا مت الك م. 
[ وترررررررخ ا رررررررمني يومئررررررذ مقرررررررنني يف 48(يرررررروم تبرررررردل األرض غررررررا األرض والسررررررماوات وبرررررررزوا   الواحررررررد القهررررررار] 

[ ليجررررزي هللا كرررر  نفررررس مررررا كسرررربت إن هللا سررررريع 50قطررررران وتمشررررى ودرررروههم النررررار][ سرررررابيلهم مررررن 49األصررررفاد]
[) استئناد لزايدة اإلنذار بيوم احلساب، ألن يف هذا تبيني بع  مرا يف ذلرك اليروم مرن األهروال؛ فلرك أن 51احلساب]

فجا  علرى هرذا الرنظم  جتع  (يوم تبدل األرض) متعلقا بقوله (سريع احلساب) قدم عليه ل هتمام بوص  ما  ص  فيه،
 ليحص  من التشويق إىل وص  هذا اليوم ملا فيه من التهوي . 

ولررك أن جتعلرره متعلقررا بفعرر  حمررذود تقررديرف: أذكررر يرروم تبرردل األرض، وجتعرر  للررة (إن هللا سررريع احلسرراب) علررى هررذا  
 تذيي . 

بت). والتقردير: ةرزي هللا كر  نفرس مبرا  ولك أن جتعله متعلقا بفع  حمذود دل عليه قوله (ليجرزي هللا كر  نفرس مرا كسر 
 كسبت يوم تبدل األرض.. اخل. 
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 وللة (إن هللا سريع احلساب) تذيي  أيضا.   
والتبدي : التميا يف شي  إما بتميا صرفاته، كقولره تعراىل (فأولئرك يبردل هللا سريئاهتم حسرنات)، وقولرك: بردلت احللقرة   

ه وإزالتها بذات أهرخ، كقوله تعاىل (بردلناهم دلرودا غاهرا)، وقولره (وبردلناهم جبنتريهم دنترني ذوايت هامتا؛ وإما بتميا ذات
 أك  مخل). 

وتبدي  األرض والسماوات يوم القيامة: إما بتميا األوصاد الرق كانرت هلرا وإبطرال الرنظم املعروفرة فيهرا يف احليراة الردنيا،  
 يف العا  األهروي. وحاص  املعىن: استبدال العا  املعهود بعا  دديد.  وإما إبزالتها ووددان أرض ومساوات أهرخ
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ومعىن (وبرزوا   الواحد القهار) مث  ما ذكر يف قوله (وبرزوا   ليعا). والوص  ب(الواحد القهار) للرد على املشركني  
د إىل معلروم مرن السرياق، أي وبررز النراس أو الذين أثبتوا له شركا  وزعموا أهنم يردافعون عرن أتبراعهم. وضرما (بررزوا) عالر

 برز املشركون. 
 والتقرين: وضع اثنني يف قرن، أي حب .  
 واألصفاد: لع صفاد بوزن كتاب، وهو القيد والم .  
 والسرابي : لع سرابل وهو القميص. وللة (سرابيلهم من قطران) حال من (ا رمني).  
مي عند البشر يصنعونه من إغ   شجر األرز وشرجر السررو وشرجر األهبر   بضرم والقطران: دهن من تركيب كيمياوي قد 

اهلمزة واهلا  وبينهما موحدة ساكنة  وهو شجر من فصيلة العرعر، ومن شجر العرعر: أبن تقطع األهشاب وجتع  يف قبة 
رة منها ويسري ما  البخار مبنية على ب ط سوي ويف القبة قناة إىل هارج، وتوقد النار حول تلك األهشاب فتصعد األش

يف القنراة فتصررب يف إان  عهررر موضرروع  ررت القنراة فيتجمررع منرره مررا  أسررود يعلرروف زبرد هررالر أسررود، فاملررا  يعرررد ابلسررال  
 والزبد يعرد ابلربقي. ويتخذ للتداوي من اجلرب ل ب  ولما ذلك مما هو موصود يف كتب الطب وعلم االقرابذين. 

ان ألنه شديد احلرارة فيؤ  اجللد الواقع هو عليه، فهو لباسهم قب  دهول النرار ابتردا  ابلعرذاب ودعلت سرابيلهم من قطر  
 حىت يقعوا يف النار. 

وللة (إن هللا سريع احلساب) مستأنفة، إما لتحقيق أن ذلك واقع كقولره (إمنرا توعردون لصرادق وإن الردين لواقرع)، وإمرا  
 م لتقدمي (يوم تبدل األرض) إذا قدر معموال هلا كما ذكرانف عنفا. استئناد ابتدالي. وأهرت إىل عهر الك 

[) اإلشررارة إىل الكرر م السررابق يف 52(هررذا برر   للنرراس ولينررذروا برره وليعلمرروا أمنررا هررو إلرره واحررد وليررذكر أولرروا األلبرراب] 
 السورة كلها من أين ابتدأته أصبت مراد اإلشارة، واألحسن أن يكون للسورة كلها. 

  : اسم مصدر التبليغ، أي هذا املقدار من القرعن يف هذف السورة تبليغ للناس كلهم. والب  
 وال م يف (للناس) هي املعروفة ب م التبليغ، وهي الق تده  على اسم من يسمع قوال أو ما يف معناف.  
ملة الرق قبلره مرا يصرلح وعط  (ولينذروا) على (ب  ) عط  على ك م مقدر يدل عليه لفظ  ب    ، إذ ليس يف اجل 

ألن يعط  هذا عليه فهن ودود الم اجلر مع ودود واو العط  مانع من دعله عطفا على ايرب، ألن ا رور إذا وقع هربا 
عن املبتدأ اتص  به مباشرة دون عط  إذ هو بتقدير كالن أو مستقر، وإمنا تعط  األهبار إذا كانرت أوصرافا. والتقردير: 

 ستيقظوا من غفلتهم ولينذروا به. هذا ب   للناس لي
وال م يف (ولينذروا) الم كي. وقد تقدم قريب من نظم هذف اآلية يف قوله تعاىل (وهذا كتاب أنزلناف مبارك مصردق الرذي  

 بني يديه ولتنذر أم القرخ ومن حوهلا) يف سورة األنعام. 
د، أي مقصور على اإلهلية املوحدة. وهذا قصرر موصرود علرى واملعىن: وليعلموا مما ذكر فيه من األدلة ما هللا إال إله واح 

صررفة وهررو إضررايف، أي أنرره تعرراىل ال يتجرراوز تلررك الصررفة إىل صررفة التعرردد ابلكثرررة أو التثليررث، كقولرره (إمنررا هللا إلرره واحررد 
 سبحانه أن يكون له ولد). 
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ذلك هرص برذوي األلبراب تنرزي  لمراهم والتذكر: النظر يف أدلة صدق الرسول صرلى هللا عليره وسرلم وودروب اتباعره، ولر 
 منزلة من ال عقول هلم (إن هم إال كاألنعام ب  هم أض  سبي ). 
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وقد رتبت صفات اآلايت املشار إليهرا ابسرم اإلشرارة علرى ترتيرب عقلري حبسرب حصرول بعضرها عقرب بعر ، فابتردئ   

لتبليرغ مرن اإلنرذار، مث مرا ينشرأ عنره مرن العلرم ابلوحدانيرة ملرا يف ابلصفة العامة وهي حصول التبليغ، مث ما يعقب حصرول ا
هر ل هرذف السررورة مرن الرردالل ، مث ابلترذكا يف مررا درا  برره ذلرك الرب   وهررو تفاصري  العلررم والعمر . وهررذف املراترب هرري 

قولره (وليرذكر  دامع حكمة ما دا  به الرسول صلى هللا عليه وسلم موزعة على من بلغ إليهم. وكتص السلمون مبضمون
 أولوا األلباب). 

 بسم هللا الرمحن الرحيم   
 سورة احلجر  
 مسيت هذف السورة احلجر، وال يعرد هلا اسم غاف. ووده التسمية أن اسم احلجر   يذكر يف غاها.  
تعراىل (ولقرد   واحلجر اسم الب د املعروفة به وهرو حجرر مثرود. ومثرود هرم أصرحاب احلجرر. وسريأيت الكر م عليره عنرد قولره 

كرذب أصرحاب احلجرر). واملكتبرون يف كتاتيرب ترونس يردعوهنا سرورة (رمبرا) ألن كلمرة (رمبرا)   تقرع يف القررعن كلرره إال يف 
 أول هذف السورة. 

 وهي مكية كلها وحكي االتفاق عليه.  
أن سربعا مرن املثراين هري سرورة وعن احلسن اسرتثنا  قولره تعراىل (ولقرد عتينراك سربعا مرن املثراين والقررعن العظريم) بنرا  علرى  

 الفا ة وعلى أهنا مدنية. وهذا ال يصح ألن األصح أن الفا ة مكية. 
واسررتثنا  قولرره تعرراىل (كمررا أنزلنررا علررى املقتسررمني الررذين دعلرروا القرررعن عضررني) بنررا  علررى تفسرراهم (املقتسررمني) أبهرر   

وافرق منره كتابنرا فهرو صردق ومرا هرال  كتابنرا فهرو   الكتاب وهو صرحيح، وتفسرا (دعلروا القررعن عضرني) أهنرم قرالوا: مرا
 كذب. و  يق  ذلك إال يهود املدينة، وهذا ال نصححه كما نبينه عند الك م على تلك اآلية. 

ولو سلم هذا التفسا من دهتيه فقد يكون ألن اليهرود مسعروا القررعن قبر  هجررة النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم بقلير  فقرالوا  
 أنه قد روي أن قريشا ملا أمههم أمر النهللا صلى هللا عليه وسلم استشاروا يف أمرف يهود املدينة. ذلك حينئذ، على 

وقال يف االتفاق ينبمي استثنا  قوله (ولقد علمنا املستقدمني منكم ولقد علمنا املستأهرين) ملا أهرده الرتمرذي وغراف يف  
 سبب نزوهلا وأهنا يف صفود الص ة اف. 

إىل ما رواف الرتمذي من طريق نوح بن قريس اجلرذامي عرن أيب اجلروزا  عرن ابرن عبراس قرال: كانرت امررأة  وهو يشا بذلك 
تصرلي هلر  رسررول هللا صرلى هللا عليرره وسرلم حسررنا  فكران بعر  القرروم يتقردم حررىت يكرون يف الصرر  األول لرئ  يراهررا، 
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ع نظرر مرن  رت إبطيره فرأنزل هللا تعراىل ويستأهر بعضهم حىت يكرون يف الصر  املرؤهر  أي مرن صرفود الردرال  فرهذا ركر
(ولقد علمنا املستقدمني منكم ولقد علمنا املستأهرين). قال الرتمذي ورواف دعفر بن سليمان و  يذكر ابن عباس. وهرذا 

 أشبه أن يكون أصح من حديث نوح اف. وهذا توهني لطريق نوح. 
الظراهر أنره مرن كر م أيب اجلروزا  فقرل لريس فيره البرن عبراس قال ابن كثا يف تفساف: وهذا احلديث فيه نكارة شرديدة. و  

 ذكر، ف  اعتماد إال على حديث دعفر بن سليمان وهو مقطوع. 
 وعلى تصحيح أهنا مكية فقد عدت الرابعة وايمسني يف عدد نزول السور؛ نزلت بعد سورة يوس  وقب  سورة األنعام.  
ة وهي مشتملة على عية (فاصدع مبا تؤمر) وقد نزلت عند هروج النرهللا ومن العجيب اهت فهم يف وقت نزول هذف السور  

 صلى هللا عليه وسلم من دار األرقم يف عهر السنة الرابعة من بعثته. 
 وعدد عيها تسع وتسعون ابتفاق العادين.  
  
 مقاصد هذف السورة  
 افتتحت ابحلرود املقطعة الق فيها تعري  ابلتحدي أبعجاز القرعن.  
 التنويه بفض  القرعن وهديه.  وعلى 
 وإنذار املشركني بندم يندمونه على عدم إس مهم.  
 وتوبيخهم أبهنم شملهم عن اهلدخ انمماسهم يف شهواهتم.  
 وإنذارهم ابهل ك عند حلول إابن الوعيد الذي عينه هللا يف علمه.  
وما يقولونه يف شأنه وما يتوركون بطلبه منه، وأن تلك وتسلية الرسول صلى هللا عليه وسلم على عدم إميان من   يؤمنوا،  

 عادة املكذبني مع رسلهم. 
 وأهنم ال جتدي فيهم اآلايت والنذر لو أسعفوا مبجي  عايت حسب اقرتاحهم به وأن هللا حافظ كتابه من كيدهم.  
 مث إقامة احلجة عليهم بعظيم صنع هللا وما فيه من نعم عليهم.  
 إمكانه.  وذكر البعث ودالل  
 وانتق  إىل هلق نوع اإلنسان وما شرد هللا به هذا النوع.  
 وقصة كفر الشيطان.  
 مث ذكر قصة إبراهيم ولوط  عليهما الس م  وأصحاب األيكة وأصحاب احلجر.  
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نه، ويك  أمرهم إىل هللا، وهتمت بتثبيت الرسول صلى هللا عليه وسلم وانتظار ساعة النصر، وأن يصفح عن الذين يؤذو   
 ويشتم  ابملؤمنني، وأن هللا كافيه أعدا ف. 

مع ما ختل  ذلك من االعرتاض واإلدماج من ذكرر هلرق اجلرن، واسررتاقهم السرمع، ووصر  أحروال املتقرني، والرتغيرب يف  
 املمفرة، والرتهيب من العذاب. 

 يونس.  (ألر) تقدم الك م على نظا فا ة هذف السورة يف أول سورة 
 وتقدم يف أول سورة البقرة ما يف مث  هذف الفواتح من إع ن التحدي إبعجاز القرعن.  
[)  اإلشررارة إىل مررا هررو معرررود قبرر  هررذف السررورة مررن مقرردار مررا نررزل ابلقرررعن. أي 1(تلررك عايت الكترراب وقرررعن مبررني] 

شارة إليه هي عايت الكتاب. وهذف اإلشرارة لتنزير  اآلايت املعروفة عندكم املتميزة لديكم متيزا كتميز الشي  الذي متكن اإل
 عايت القرعن منزلة احلاضر املشاهد. 

والكتاب: علم ابلملبة على القرعن الذي أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم للهدخ واإلرشراد إىل الشرريعة. ومسري كترااب  
 كتااب قب  أن يكتب وةمع ألنه حبيث يكون كتااب. ألهنم مأمورون بكتابة ما ينزل منه حلفظه ومرادعته؛ فقد مسي القرعن  

ووقعرت هرذف اآليررة يف مفترتح هتديررد املكرذبني ابلقررعن لقصررد اإلعرذار إلرريهم ابسرتدعالهم للنظرر يف داللرر  صردق الرسررول  
 صلى هللا عليه وسلم وحقية دينه. 

سرر  حبرررد التعريرر  إىل الداللررة علررى معررىن  وملررا كرران أصرر  التعريرر  ابلرر م يف االسررم ا عررول علمررا ابلملبررة داليررا مررن التو  
كمررال اجلررنس يف املعرررد برره   ينقطررع عررن العلررم ابلملبررة أنرره فررالق يف دنسرره مبعونررة املقررام، فاقتضررى أن تلررك اآلايت هرري 

 عايت كتاب ابلغ منتهى كمال دنسه، أي من كتب الشرالع. 
ل علرى حممررد صرلى هللا عليرره وسرلم ل عجرراز وعطر  (وقررعن) علررى (الكتراب) ألن اسررم القررعن دعرر  علمرا علررى مرا أنررز  

 والتشريع، فهو االسم العلم لكتاب اإلس م مث  اسم التوراة واإلجني  والزبور للكتب املشتهرة بتلك األمسا . 
فاسم القرعن أرسخ يف التعري  به من الكتاب ألن العلم األصلي أده  يف تعري  املسمى من العلم ابلملبة، فسروا  نكرر  

رعن أو عرد ابل م فهو علم على كتاب اإلس م. فهن نكر فتنكاف على أص  األع م، وإن عررد فتعريفره للمرح لفظ الق
األص  قب  العلمية كتعري  األع م املنقولة من أمسرا  الفراعلني ألن (القررعن) منقرول مرن املصردر الردال علرى القررا ة، أي 

 املقرو  الذي إذا قرئ فهو منتهى القرا ة. 
 لتسمية ابملصدر من معىن قوة االتصاد مبادة املصدر ما هو معلوم. ويف ا 
ول شارة إىل ما يف ك  من العلمني من معىن ليس يف العلم اآلهر حسن اجلمرع بينهمرا بطريرق العطر ، وهرو مرن عطر   

صود وما هرو ما يعرب عنه بعط  التفسا ألن (قرعن) مبنزلة عط  البيان من (كتاب) وهو شبيه بعط  الصفة على املو 
 منه، ولكنه أشبهه ألن املعطود متبوع بوص  وهو(مبني). وهذا كله اعتبار ابملعىن. 

وابتدئ ابملعرد ابل م ملا يف التعري  من إيذان ابلشهرة والوضوح ومرا فيره مرن الداللرة علرى معرىن الكمرال، وألن املعررد  
ملبررني، واملنكررر أنسررب إبدرررا  األوصرراد عليرره، وألن هررو أصرر  اإلهبررار واألوصرراد. مث درري  ابملنكررر ألنرره أريررد وصررفه اب

 التنكا يدل على التفخيم والتعظيم، فوزعت الداللتان على نكتة التعري  ونكتة التنكا. 
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فأما تقدمي الكتاب على القرعن يف الذكر فإن سرياق الكر م تروبيخ الكرافرين وهتديردهم أبهنرم سريجي  وقرت يتمنرون فيره  
فلمررا كرران الكرر م مودهررا إىل املنكرررين انسرب أن يستحضررر املنررزل علررى حممررد صررلى هللا عليرره وسررلم أن لرو كررانوا مررؤمنني. 

بعنوانه األعم وهو كونره كترااب، ألهنرم حرني درادلوا مرا دالسروا إال يف كتراب فقرالوا (لرو أان أنرزل علينرا الكتراب لكنرا أهردخ 
 رفوهنم بعنوان (أه  الكتاب). منهم) وألهنم يعرفون ما عند األمم اآلهرين بعنوان (كتاب)، ويع

فأمررا عنرروان (القرررعن) فهررو مناسررب لكررون الكترراب مقرررو ا مدروسررا وإمنررا يقرررأف ويدرسرره املؤمنررون برره. ولررذلك قرردم عنرروان  
 (القرعن) يف سورة النم  كما سيأيت. 

العظيمررة، أي ظهررور  و املبررني: اسررم الفاعرر  مررن أابن القاصررر الررذي هررو مبعررىن ابن مبالمررة يف ظهررورف، أي ظهررور قرعنيترره 
 إعجازف الذي  ققه املعاندون وغاهم. 

وإمنررا   جنعرر  املبررني مبعررىن أابن املتعرردي ألن كونرره بينررا يف نفسرره أشررد يف ترروبيخ منكريرره مررن وصررفه أبنرره مظهررر ملررا اشررتم   
 عليه. وسيجي  قريب من هذف اآلية يف أول سورة النم . 

 [)  2(رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني] 
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 استئناد ابتدالي وهو مفتتح المرض وما قبله كالتنبيه واإلنذار.   
و(رمبا) مركبة من  رب  . وهو حرد يدل على تنكا مدهوله وةر وكتص ابألمسا . وهو بتخفير  البرا  وتشرديدها يف  

 ليع األحوال. وفيها عدة لمات. 
  . وقرأ الباقون بتشديدها. وقرأ انفع وعاصم وأبو دعفر بتخفي  البا 
واقرتنت هبا (ما) الكافرة ل(رب) عرن العمر . ودهرول (مرا) بعرد (رب) يكر  عملهرا غالبرا. وبرذلك يصرح دهوهلرا علرى  

 األفعال. فهذا دهلت على الفع  فالمالب أن يراد هبا التقلي . 
هنرا. وال حادرة إىل أتويلره ابملاضري يف واألكثر أن يكرون فعر  ماضريا، وقرد يكرون مضرارعا للداللرة علرى االسرتقبال كمرا  

 التحقق. 
ومن النحويني من أودب دهوهلا على املاضي، وأتول  و اآلية أبنه منزل منزلرة املاضري لتحققره. ومعرىن االسرتقبال هنرا   

 واضح ألن الكفار   يودوا أن يكونوا مسلمني قب  ظهور قوة اإلس م من وقت اهلجرة. 
 التهديد والتهوي  يف عدم اتباعهم دين اإلس م واملعىن: قد يود الذين كفروا لو كانوا أسلموا. والك م هرب مستعم  يف  
والتقلير  هنرا مسررتعم  يف الرتهكم والتخويرر ، أي احرذروا ودادتكررم أن تكونروا مسررلمني، فلعلهرا أن تقررع اندرا كمرا يقررول  

، وإمنا يريدون أنه لو كان الندم مشكوكا فيره لكران العرب يف التوبيخ: لعلك ستندم على فعلك، وهم ال يشكون يف تندمه
حقررا عليررك أن تفعرر  مررا قررد تنرردم علررى التفررريل فيرره لكرري ال تنرردم، ألن العاقرر  يتحرررز مررن الضررر املظنررون كمررا يتحرررز مررن 

 املتيقن. 
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 واملعىن أهنم قد يودون أن يكونوا أسلموا ولكن بعد الفوات.  
لررى أهنررم يررودون اإلسرر م بعررد مضرري وقررت الررتمكن مررن إيقاعرره، وذلررك عنررد مررا واإلتيرران بفعرر  الكررون املاضرري للداللررة ع 

يقتلررون أبيرردي املسررلمني، وعنررد حضررور يرروم اجلررزا ؛ وقررد ود املشررركون ذلررك غررا مرررة يف احليرراة الرردنيا حررني شرراهدوا نصررر 
 املسلمني. 

يف اآلهرررة حررني يسرراقون إىل وعرن ابررن مسررعود: ود كفررار قررري  ذلرك يرروم برردر حررني رأوا نصررر املسرلمني. ويتمنررون ذلررك  
النار لكفرهم، قال تعاىل (ويوم يع  الظا  على يديه يقول اي ليتين اختذت مع الرسول سبي ). وكرذلك إذا أهررج عصراة 
املسلمني من النار ود الذين كفروا يف النار لرو كرانوا مسرلمني، علرى أهنرم قرد ردوا ذلرك غرا مررة وكتمروف يف نفوسرهم عنرادا 

عاىل (ولو ترخ إذ وقفوا على النار فقالوا اي ليتنا يف نفوسرهم عنرادا وكفررا. قرال تعراىل (ولرو تررخ إذ وقفروا علرى وكفرا. قال ت
النار فقالوا اي ليتنا نرد وال نكذب آبايت ربنا ونكون من املؤمنني ب  بردا هلرم مرا كرانوا كفرون مرن قبر )، أي فر  يصررحون 

 به. 
ة يف التمرين ألن أصرلها الشررطية إذ هري حررد امتنراع المتنراع، فهري مناسربة ملعرىن و(لو) يف (لو كرانوا مسرلمني) مسرتعمل 

التمين الذي هو طلب األمر املمتنع احلصول، فهذا وقعرت بعرد مرا يردل علرى التمرين اسرتعملت يف ذلرك كأهنرا علرى تقردير 
عىن. فأصر  (لرو كرانوا مسرلمني) قول حمذود يقوله املتمين، وملا حذد فع  القول عدل يف حكاية املقول إىل حكايته ابمل

 لو كنا مسلمني. 
والتزم حذد دواب (لو) اكتفا  بداللة املقام عليه مث شاع حذد القول، فأفادت (لو) معىن املصدرية فصار املعىن: يود  

الررذين كفررروا كرروهنم مسررلمني، ولررذلك عرردوها مررن حرررود املصرردرية وإمنررا املصرردر معررىن عررارض يف الكرر م ولرريس مرردلوهلا 
 لوضع. اب
[) ملررا دلررت (رب) علررى التقليرر  اقتضررت أن اسررتمرارهم علررى 3(ذرهررم أيكلرروا ويتمتعرروا ويلههررم األمرر  فسررود يعلمررون] 

غلوالهم هو أكثر حراهلم، وهرو اإلعرراض عمرا يردعوهم إليره اإلسر م مرن الكمرال النفسري فبهعراضرهم عنره رضروا ألنفسرهم 
، فخوطب الرسرول صرلى هللا عليره وسرلم مبرا يعررض هلرم برذلك مرن أن حبياة األنعام، وهي االقتصار على اللذات اجلسدية

 حياهتم حياة أك  وشرب. وذلك مما يتعاون به يف جماري أقواهلم كما يف قول احلطيئة:          
يف دع املكارم ال تنه  لبميترهرا                      واقعد فهنك أنت الطراعم الكاسري وهرم منممسرون فيمرا يتعراون بره   

 أعماهلم قال تعاىل (والذين كفروا يتمتعون وأيكلون كما أتك  األنعام والنار مثوخ هلم). 
و(ذر) أمر   يسمع له ماض يف ك مهم. وهو مبعىن الرتك. وتقدم يف قوله (وذر الذين اخترذوا ديرنهم لعبرا وهلروا) يف سرورة  

 األنعام. 
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ه وهو قلة ددوخ احلر  على إص حهم. وليس مستعم  يف اإلذن مبتاركتهم ألن النرهللا واألمر برتكهم مستعم  يف الزم  
صلى هللا عليه وسلم مأمور ابلدوام على دعالهم. قال تعاىل (وذر الرذين اخترذوا ديرنهم لعبرا) إىل قولره (وذكرر بره أن تبسر  

فعلررم أن الرررتك مسررتعم  يف عرردم الردررا  يف نفررس مبررا كسرربت). فمررا أمرررف برررتكهم إال وقررد أعقبرره أبمرررف ابلتررذكا ابلقرررعن، 
 ص حهم. وهذا كقول كبشة أهت عمرو بن معد يكرب يف قت  أهيها عبد هللا تستنه  أهاها عمرا لإهذ بثأرف:          

ودع عنك إن عرمررا مرسرالرم                      وه  بطرن عمررو غرا شررب ملطعرم وقرد يسرتعم  هرذا الفعر  ومرا يرراد بره    
ناية عن عردم االحتيراج إىل اإلعانرة أو عرن عردم قبرول الوسراطة كقولره تعراىل (ذرين ومرن هلقرت وحيردا)، وقولره (وذرين ك

 واملكذبني). 
 وقد يستعم  يف الرتك ا ازي بتنزي  املخاطب منزلة املتلبس ابلضد كقول أيب متام:           
وال جتعلروين عرضرة لرلرروالم  إذ مثر  هرذا يقرال عنرد اليرأس والقنروط   دعوين أنح مرن قبر  نروح احلمرالم                      

 عن ص ح املر . 
وقد حذد متعلق الرتك ألن الفع  نزل منزلة ما ال  تاج إىل متعلق، إذ املعين به ترك االشتمال هبم والبعرد عرنهم، فرذلك  

 عدي فع  الرتك إىل ذواهتم ليدل على اليأس منهم. 
 م األمررر حمذوفررة كمررا تقرردم بيانرره عنررد قولره تعرراىل (قرر  لعبررادي الررذين عمنرروا يقيمرروا الصرر ة) يف سررورة و(أيكلروا) جمررزوم برر 

 إبراهيم. وهو أمر التوبيخ والتوعد واإلنذار بقرينة قوله (فسود يعلمون). وهو كقوله (كلوا ومتتعوا قلي  إنكم جمرمون). 
ويتمتعررون سرروا  ترررك الرسررول صررلى هللا عليرره وسررلم دعرروهتم أم  وال  سررن دعلرره جمزومررا يف دررواب (ذرهررم) ألهنررم أيكلررون 

 دعاهم. 
 والتمتع: االنتفاع ابملتاع. وقد تقدم غا مرة، منها قوله (ومتاع إىل حني) يف سورة األعراد.  
عررث وإهلررا  األمرر  إايهررم: هررو إنسرراؤف إايهررم مررا حقهررم أن يتررذكروف؛ أبن يصرررفهم تطلررب مررا ال ينررالون عررن التفكررا يف الب 

 واحلياة واآلهرة. 
و األم : مصدر. وهو ظن حصول أمرر مرغروب يف حصروله مرع اسرتبعاد حصروله. فهرو واسرطة برني الردرا  والطمرع. أال  

 ترخ إىل قول كعب:          
لره أردو وعم  أن تدنو مودهتا                      وما إهال لدينا منك تنوي  وتفرع على التعري  التصريح ابلوعيرد بقو   

(فسود يعلمون) أبنه مما يسرتعم  يف الوعيرد كثراا حرىت صرار كاحلقيقرة. وفيره إشرارة إىل أن إلمهراهلم أدر  معلومرا كقولره 
 (وسود يعلمون حني يرون العذاب). 

[) اعرررتاض تررذييلي ألن يف 5[ مررا تسرربق مرن أمررة أدلهررا ومرا يسررتأهرون]4(ومرا أهلكنررا مررن قريرة إال وهلررا كترراب معلروم] 
ة حكما يشملهم وهو حكم إمهال األمم الق حق عليها اهل ك، أي ما أهلكنا أمة إال وقد متعناها زمنرا وكران هذف اجلمل

 هل كها أد  ووقت حمدود، فهي ممتعة قب  حلوله، وهي مأهوذة عند إابنه. 
 وهذا تعري  لتهديد ووعيد مؤيد بتنظاهم ابملكذبني السالفني.  
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كرت مرن قبر  لترذكا هرؤال  بسرنة هللا يف إمهرال الظراملني لرئ  يمررهم مرا هرم فيره مرن التمترع وإمنا ذكر حال القرخ الق أهل 
فيحسبوا أهنم أفلتوا من الوعيد. وهذا هتديرد ال يقتضري أن املشرركني قردر هللا أدر  هل كهرم، فرهن هللا   يستأصرلهم ولكرن 

 هدخ كثاا منهم إىل اإلس م ابلسي  وأهلك سادهتم يوم بدر. 
 قرية: املدينة. وتقدمت عند قوله تعاىل (أو كالذي مر على قرية) يف سورة البقرة. و ال 
والكترراب: القرردر احملرردود عنررد هللا. شرربه ابلكترراب يف أنرره ال يقبرر  الررزايدة والررنقص. وهررو معلرروم عنررد هللا ال يضرر  ريب وال  

 ينسى. 
رتاهنررا ابلررواو فهرري اسررتثنا  مررن عمرروم أحرروال، وللررة (وهلررا كترراب معلرروم) يف موضررع احلررال، وكفرراك علمررا علررى ذلررك اق 

وصاحب احلال هو(فرية) وهو وإن كان نكرة فهن وقوعها يف سياق النفي سو  جمي  احلرال منره كمرا سرو  العمروم صرحة 
 اإلهبار عن النكرة. 

فالسررني وللررة (مررا تسرربق مررن أمررة أدلهررا) تفوترره، أي تعرردم قبرر  حلولرره، شرربه ذلررك ابلسرربق. و(يسررتأهرون): يتررأهرون.  
 والتا  للتأكيد. 

وأنث مفردا ضرما األمرة مررة مراعراة للفرظ، ولرع مرذكرا مراعراة للمعرىن. وحرذد متعلرق (يسرتأهرون) للعلرم بره، أي ومرا  
 يستأهرون عنه. 

 [)  7[ لو ما أتتينا ابمل لكة إن كنت من الصادقني]6(وقالوا اي أيها الذي نزل عليه الذكر إنك  نون] 
 

 2294صفحة : 
 
عطر  علرى للررة (ذرهرم أيكلرروا ويتمتعروا). واملناسرربة أن املعطرود عليهرا تضررمنت اهنمراكهم يف امللررذات واآلمرال وهررذف   

 تضمنت توغلهم يف الكفر وتكذيبهم الرسالة احملمدية. 
 واملعىن: ذرهم يكذبون ويقولون شىت القول من التكذيب واالستهزا .  
 واجلملة كلها من مقوهلم.  
 (اي أيها الذي نزل عليه الذكر) للتشها ابلوص  املنادخ بره، واهتيرار املوصرولية ملرا يف الصرلة مرن املعرىن الرذي والندا  يف 

دعلرروف سرربب الررتهكم. وقرينررة الرررتهكم قرروهلم (إنررك  نررون). وقررد أرادوا االسرررتهزا  بوصررفه فررأنطقهم هللا ابحلررق فيرره صررررفا 
النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم أو هجروف يدعونره مرذمما؛ فقرال النرهللا صرلى هللا أللسنتهم عن الشتم. وهذا كما كانوا إذا شتموا 

 عليه وسلم لعالشة  أ  تري كي  صرد هللا عين أذخ املشركني وسبهم، يسبون مذمما وأان حممد  . 
 هكم. ويف هذا إسناد الصلة إىل املوصول حبسب ما يدعيه صاحب اسم املوصول ال حبسب اعتقاد املتكلم على طريقة الت 
والذكر: مصدر ذكر، إذا تلفظ. ومصدر ذكر إذا هطر بباله شي . فالذكر الك م املوحى به ليتلى ويكرر، فهو للت وة   

ألنه يذكر ويعاد؛ إما ألن فيه التذكا اب  واليوم اآلهر، وإما مبعىن أن به ذكرهم يف اآلهرين. وقرد مشلهرا قولره تعراىل (لقرد 
 كركم) وقال (وإنه لذكر لك ولقومك) واملراد به هنا القرعن. أنزلنا إليكم كتااب فيه ذ 
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 فتسمية القرعن ذكرا تسمية دامعة عجيبة   يكن للعرب علم هبا من قب  أن ترد يف القرعن.  
وكذلك تسميته قرعان ألنره قصرد مرن إنزالره أن يقررأ، فصرار الرذكر والقررعن صرنفني مرن أصرناد الكر م الرذي يلقرى للنراس  

 وت وته، كما كان من أنواع الك م الشعر وايطبة والقصة واألسطورة.  لقصد وعيه
ويدلك هلرذا قولره تعراىل (ومرا علمنراف الشرعر ومرا ينبمري لره إن هرو إال ذكرر وقرر ان مبرني)، فنفرى أن يكرون الكتراب املنرزل  

تضري ممرايرة برني املوصرود على حممد صلى هللا عليه وسلم شعرا، ووصفه أبنه ذكرر وقررعن. وال كفرى أن وصرفه برذلك يق
والصفة، وهي ممايرة ابعتبار ما يف الصفتني من املعىن الذي أشران إليه. فاملراد: أنه من صن  الذكر ومن صن  القرعن ال 

 من صن  الشعر وال من صن  األساطا. 
 وسلم كما علمت عنفا.  مث صار (القرعن) ابلتعري  ابل م علما ابلملبة على الكتاب املنزل على حممد صلى هللا عليه 
وإمنا وصفوف ابجلنون لتومههم أن ادعا  نزول الوحي عليه ال يصدر من عاق ، ألن ذلك عندهم رال  للواقع تومهرا مرنهم  

 ابن ما ال تقبله عقوهلم الق عليها غشاوة ليس من شأنه أن يقبله العق   فالداعي به غا عاق . 
يف العقرر  مررن أثررر مررس اجلررن إايف يف اعتقررادهم، فررا نون اسررم مفعررول مشررتق مررن وا نررون: الررذي دررن، أي أصررابه فسرراد  

 الفع  املبين للمجهول وهو من األفعال الق   ترد إال مسندة للمجهول. 
وأتكيررد اجلملررة ب(إن) والرر م لقصرردهم  قيررق ذلررك لرره لعلرره يرترردع عررن االسررتمرار فيرره أو لقصرردهم  قيقرره للسررامعني  

 حاضري جمالسهم. 
وللة (لوما أتتينا ابمل لكة) اسرتدالل علرى مرا اقتضرته اجلملرة قبلهرا ابعتبرار أن املقصرود منهرا تكرذيب الرسرول صرلى هللا  

 عليه وسلم ألن ما يصدر من ا نون من الك م ال يكون داراي على مطابقة الواقع فأكثرف كذب. 
 جلملة الفعلية. و(لو ما) حرد ختصيص مبنزلة لوال التحضيضية. ويلزم دهوهلا ا 
واملراد ابإلتيان ابمل لكة حضورهم عندهم ليخربهم بصدقة يف الرسالة. وهذا كما حكى هللا يف اآليرة األهررخ بقولره تعراىل  

 (أو أتيت اب  وامل لكة قبي ). 
عرراىل و(مررن الصررادقني) أي مررن النرراس الررذين صررفتهم الصرردق، وهررو أقرروخ مررن (إن كنررت صررادقا)، كمررا تقرردم يف قولرره ت 

 (وكونوا مع الصادقني) يف سورة برا ة، ويف قوله (قال أعوذ اب  أن أكون من اجلاهلني) يف سورة البقرة. 
 [) مستأنفة ابتدالية دوااب لك مهم وشبهاهتم ومقرتحاهتم. 8(ما تنزل امل لكة إال ابحلق وما كانوا إذا منظرين] 
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هتهم إذ قالوا (لوما أتتينا ابمل لكة). أريرد منره إزالرة دهرالتهم إذ سرألوا نرزول امل لكرة ع مرة وابتدئ يف اجلواب إبزالة شب  

على التصديق ألهنم وإن طلبوا ذلك بقصد التهكم فهم مع ذلك معتقدون أن نزول امل لكة هو عية صدق الرسرول صرلى 
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رفهم إىل تعلريمهم امليرز برني عايت الرسر  وبرني هللا عليه وسلم، فكان دواهبم مشواب بطرد من األسرلوب احلكريم، وهرو صر
 عايت العذاب، فأراد هللا أن ال يدهرهم هداي وإال فهم أحراي  أبن ال ةابوا. 

والنزول: التد  من علو إىل سف . واملراد به هنا انتقال امل لكة من العا  العلوي إىل العا  األرضي نزوال رصوصرا. وهرو  
بعررذاب يرسرله علررى الكررافرين، كمرا أنزلرروا إىل مردالن لرروط  عليرره السر م  . ولرريس مثر  نررزول دربيرر    نرزوهلم لتنفيررذ أمرر هللا

عليه الس م  أو غاف من امل لكة إىل الرس   عليهم الس م  ابلشرالع أو ابلوحي. قال تعاىل يف ذكر زكراي   عليه الس م  
 بشرك بيحىي). (فنادته امل لكة وهو قالم يصلي يف احملراب أن هللا ي

واملرراد ب(احلرق) هنرا الشري  احلراق، أي املقضري، مثر  إطر ق القضررا  مبعرىن املقضري. وهرو هنرا صرفة حملرذود يعلرم مررن  
املقام، أي العذاب احلاق. قال تعاىل (وكثا حق عليه العذاب) وبقرينة قوله (وما كانوا إذا منظرين)، أي ال تنرزل امل لكرة 

   عليهم الص ة والس م  إال مصاحبني للعذاب احلاق على الناس كما تنزلت امل لكة على قوم للناس غا الرس  واألنبيا
 لوط وهو عذاب االستئصال. ولو تنزلت امل لكة لعج  للمنزل عليهم وملا أمهلوا. 

هلهم حرىت اهتردوا ويفهم من هرذا أن هللا منظررهم، ألنره   يررد استئصراهلم، ألنره أراد أن يكرون نشرر الردين بواسرطتهم فرأم  
 ولكنه أهلك كربا هم ومدبريهم. 

ونظا هذا قوله تعاىل يف سورة األنعام (وقالوا لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر مث ال ينظرون). وقد نزلت  
 امل لكة عليهم يوم بدر يقطعون رؤوس املشركني. 

 واألنظار: التأها والتأدي .  
دزا . وقد سقطت هنا بني دزأي دواهبا رعيا ملناسبة عط  دواهبا على قوله (ما تنزل امل لكة). و(إذا) حرد دواب و  

وكان شأن (إذن) أن تكون يف صدر دواهبا. وللتها هي اجلواب املقصود لقوهلم (لو ما أتتينا ابمل لكة). وللة (ما تنرزل 
 قدم ألنه أوقع يف الرد، وألنه أسعد إبةاز اجلواب. امل لكة إال ابحلق) مقدمة من أتها ألهنا تعلي  للجواب، ف

وتقدير الك م لو ما أتتينا ابمل لكة إن كنرت مرن الصرادقني إذن مرا كنرتم منظررين ابحليراة ولعجر  لكرم االستئصرال إذ مرا  
 أدر  مسرمى تنزل امل لكة إال مصحوبني ابلعذاب احلراق. وهرذا املعرىن وارد يف قولره تعراىل (ويسرتعجلونك ابلعرذاب ولروال

 جلا هم العذاب). 
 وقرأ اجلمهور (ما تنزل) بفتح التا  على أن أصله (تتنزل).  
 وقرأ أبو بكر عن عاصم  بضم التا  وفتح الزاي على البنا  للمجهول ورفع امل لكة على النيابة.  
 صب امل لكة على املفعو . وقرأ الكسالي، وحفص عن عاصم ، وهل  (ما ننزل امل لكة) بنون يف أوله وكسر الزاي ون 
[) اسرتئناد ابتردالي إلبطررال درزا  مرن ك مهرم املسررتهزلني بره، إذ قرالوا (اي أيهررا 9(إان  رن نزلنرا الرذكر وإان لرره حلرافظون] 

 الذي نزل عليه الذكر)، بعد أن عج  كش  شبهتهم يف قوهلم (لو ما أتتينا ابمل لكة إن كنت من الصادقني). 
على عكس ل  املقالني اهتماما ابالبتردا  بررد املقرال الثراين مبرا فيره مرن الشربهة ابلتعجيرز واإلفحرام، مث  دا  نشر اجلوابني 

 ثين العنان إىل رد تعريضهم ابالستهزا  وسؤال رؤية امل لكة. 
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ك مهرم. وكان هذا اجلواب من نوع القول ابملودب بتقريرر إنرزال الرذكر علرى الرسرول صرلى هللا عليره وسرلم جمراراة لظراهر   
واملقصود الرد عليهم يف استهزالهم، فأكد ايرب ب(إان) وضما الفصر  مرع موافقتره ملرا يف الواقرع كقولره (قرالوا نشرهد إنرك 

 لرسول هللا وهللا يعلم إنك لرسوله وهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون). 
فجملرة (وإان لره حلرافظون) معرتضرة، والرواو  مث زاد ذلك ارتقا  ونكاية هلرم أبن منرزل الرذكر هرو حافظره مرن كيرد األعردا ؛ 

 اعرتاضية. 
 والضما ا رور ابل م عالد إىل (الذكر)، وال م لتقوية عم  العام  لضعفه ابلتأها عن معموله.  
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مرن التبردي   ومش  حفظه احلفظ من الت شي، واحلفظ من الزايدة والنقصان فيه، أبن يسر تواترف وأسرباب ذلرك، وسرلمه  

والتميا حىت حفظته األمة عن ظهور قلوهبا من حياة النهللا صلى هللا عليه وسلم، فاستقر بني األمة مبسمع من النرهللا صرلى 
 هللا عليه وسلم وصار حفاظه ابلمني عدد التواتر يف ك  مصر. 

ئ  عن السر يف تطرق التميرا وقد حكى عياض يف املدارك: أن القاضي إمساعي  بن إسحاق بن محاد املالكي البصري س 
للكتب السالفة وس مة القرعن من طرق التميا له. فأداب أبن هللا أوك  لإحبار حفظ كتبهم فقال: (مبا استحفظوا مرن  
كتاب هللا) وتوىل حفظ القرعن بذاته تعاىل فقال (إان  ن نزلنا الذكر وإان له حلافظون) قال أبو احلسرن برن املنتراب ذكررت 

 م للمحاملي فقال  : ال أحسن من هذا الك م. هذا الك 
ويف تفسررا القرررطهللا يف هرررب رواف عررن  ررىي بررن أكررثم: أنرره ذكررر قصررة إسرر م ردرر  يهررودي يف زمررن املررأمون، وحررد  هبررا  

 سفيان بن عيينة فقال سفيان: قال هللا يف التوراة واإلجني  (مبا استحفظوا من كتاب هللا) فجع  حفظه إليهم فضاع، وقال
 عز ود  (إان  ن نزلنا الذكر وإان له حلافظون) فحفظه هللا تعاىل علينا فلم يضع اف. ولع  هذا من توارد ايواطر. 

ويف هذا مع التنويه بشأن القرعن إغاضة للمشركني أبن أمر هذا الدين سيتم وينتشر القرعن ويبقى على مر األزمان. وهرذا  
لى أن القرعن منرزل مرن عنرد هللا عيرة علرى صردق الرسرول صرلى هللا عليره وسرلم من التحدي ليكون هذا الك م كالدلي  ع

ألنرره لررو كرران مررن قررول البشررر أو   يكررن عيررة لتطرقررت إليرره الررزايدة والنقصرران والشررتم  علررى االهررت د، قررال تعرراىل (أفرر  
 يتدبرون القرعن ولو كان من عند غا هللا لوددوا فيه اهت فا كثاا). 

[) عطر  علرى للرة 11[ وما أيتريهم مرن رسرول إال كرانوا بره يسرتهزؤون]10من قبلك يف شيع األولني](ولقد أرسلنا   
(إان  ن نزلنا الذكر وإان له حلافظون) ابعتبار أن تلك دواب عن استهزالهم يف قوهلم (اي أيها الذي نرزل عليره الرذكر إنرك 

 أيها الذي نرزل عليره الرذكر). وللرة (ولقرد أرسرلنا مرن قبلرك  نون) فهن للة (إان  ن نزلنا الذكر) قول مبودب قوهلم (اي
 يف شيع األولني) إبطال الستهزالهم على طريقة التمثي  بنظرالهم من األمم السالفة. 

 ويف هذا التنظا  قيق لكفرهم ألن كفر أولئك السالفني مقر عند األمم ومتحد  به بينهم.  
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 ج ابلكناية عن تسلية الرسول صلى هللا عليه وسلم. وفيه أيضا تعري  بوعيد أمثاهلم وإدما  
والتأكيد ب م القسم و (قد) لتحقيق سبق اإلرسال من هللا، مث  اإلرسال الذي دحدوف واستعجبوف كقوله (أكان للنراس  

 عجبا أن أوحينا إىل رد  منهم). وذلك مقتضى موقع قوله (من قبلك). 
ا واحد، وتقدم ذلك عند قوله تعاىل (أو يلبسكم شيعا) يف سورة األنعرام. وأييت والشيع: لع شيعة وهي الفرقة الق أمره 

يف قولره تعرراىل (مث لننرزعن مررن كر  شرريعة) يف سرورة مرررمي، أي يف أمررم األولرني، أي القرررون األوىل فرهن مررن األمرم مررن أرسرر  
 إليهم ومن األمم من   يرس  إليهم. فهذا وده إضافة (شيع) إىل (األولني). 

انوا به يستهزلون) يدل على تكرر ذلك منهم وأنه سنتهم، د  كان  دلرت علرى أنره سرجية هلرم، واملضرارع دل علرى و(ك 
 تكررف منهم. 

 ومفعول (أرسلنا) حمذود دلت عليه صيمة الفع ، أي رس ، ودل عليه قوله (من رسول).  
ا يكثررون االسرتهزا  برسروهلم وصرار ذلرك سرجية هلرم وتقدمي ا رور على (يستهزلون) يفيد القصرر للمبالمرة، ألهنرم ملرا كرانو  

 نزلوا منزلة من ليس له عم  إال االستهزا  ابلرسول. 
[) اسرتئناد بيراين انشرئ عرن سرؤال 13[ ال يؤمنون به وقد هلت سنة األولرني]12(كذلك نسلكه يف قلوب ا رمني] 

ون) فيتسررا ل كير  تررواردت هررذف األمررم علررى طريررق كطرر ببررال السررامع لقولرره (ومررا أيترريهم مرن رسررول إال كررانوا برره يسررتهزل
 واحد من الض ل فلم تفدهم دعوة الرس   عليهم الس م  كما قال تعاىل (أتواصوا به ب  هم قوم طاغون). 
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ضرري أن ال واجلملرة مسررتأنفة اسرتئنافا بيانيررا انشررئا عرن للررة (وإان لره حلررافظون)؛ إذ قررد كطرر ابلبررال أن حفرظ الررذكر يقت  

يكفررر برره مررن كفررر. فأديررب أبن ذلررك عقرراب مررن هللا هلررم إلدرررامهم وتلقرريهم احلررق ابلسررخرية وعرردم الترردبر، وألدرر  هررذا 
اهتا هلم وص  ا رمني دون الكافرين ألن وص  الكفر صار هلم كاللقرب ال يشرعر مبعرىن التعلير . ونظراف قولره يف اآليرة 

 هتم ردسا إىل ردسهم). األهرخ (وأما الذين يف قلوهبم مرض فزاد
والتعبررا بصرريمة املضررارع يف (نسررلكه) للداللررة علررى أن املقصررود أسرر ك يف زمررن احلررال، أي زمررن نررزول القرررعن، لرريعلم أن  

املقصررود بيرران تلقرري املشررركني للقرررعن، فرر  يترروهم أن املررراد اب رررمني شرريع األولررني مررع مررا يفيرردف املضررارع مررن الداللررة علررى 
 لقوله (وقد هلت سنة األولني)، أي جتدد هلؤال  إب   القرعن على سنة إب   الرساالت ملن قبلهم.  التجديد املناسب

 وفيه تعري  ابن ذلك أعذار هلم ليح  هبم العذاب كما ح  مبن قبلهم.  
ذلك دعلنراكم واملشار إليه بقوله (كذلك) هو السلك املأهوذ من (نسلكه) على طريقة أمثاهلا املقررة يف قولره تعراىل (وكر 

 أمة وسطا) يف سورة البقرة. 
 والسلك: اإلدهال. قال األعشى:           
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كما سلك السكي يف الباب فيتق أي مث  السلك الذي سنصفه نسلك الذكر يف قلوب ا رمني، أي هكذا نوجل القرعن    
لكنره ال يسرتقر يف عقروهلم اسرتقرار يف عقول املشركني، فههنم يسمعونه ويفهمونه إذ هو من ك مهم ويدركون هصالصه؛ و 

تصديق به ب  هم مكرذبون بره، كمرا قرال تعراىل (وإذا مرا أنزلرت سرورة فمرنهم مرن يقرول أيكرم زادتره هرذف إميراان فأمرا الرذين 
 عمنوا فزادهتم إمياان وهم يستبشرون وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم ردسا إىل ردسهم وماتوا وهم كافرون). 

 تقوم احلجة عليهم بتبليغ القرعن إليهم ويعاد إمساعهم إايف املرة بعد املرة لتقوم احلجة. وهبذا السلوك  
 فضما (نسلكه) و(به) عالدان إىل (الذكر) يف قوله (إان  ن نزلنا الذكر) أي القرعن.  
 وا رمون هم كفار قري .  
أي تعيه عقوهلم وال يؤمنون به. وهذا عام مرراد بره مرن  وللة (ال يؤمنون به) بيان للسلك املشبه به أو حال من ا رمني، 

 ماتوا على الكفر منهم. واملراد أهنم ال يؤمنون وقتا ما. 
 وللة (وقد هلت سنة األولني) معرتضة بني للة (ال يؤمنون به) وللة (ولو فتحنا عليهم اباب من السما ) اخل.   
ألمرم املاضررية معاملرة للنظرا بنظراف، ألن كرون سرنة األولرني مضرت أمررر والكر م تعرري  ابلتهديرد ابن  ر  هبرم مرا حر  اب 

 معلوم غا مفيد ذكرف، فكان ايرب مستعم  يف الزمه بقرينة تعذر احلم  على أص  ايربية. 
 والسنة: العادة املألوفرة. وتقردم يف قولره تعراىل (قرد هلرت مرن قربلكم سرنن) يف سرورة عل عمرران. وإضرافتها إىل (األولرني) 

 ابعتبار تعلقها هبم، وإمنا هي سنة هللا فيهم ألهنا املقصود هنا، واإلضافة ألد  م بسة. 
[) 15[ لقرالوا إمنرا سركرت أبصراران بر   رن قروم مسرحورون]14(ولو فتحنا عليهم اباب من السما  فظلوا فيه يعردرون] 

قوهلم (لو مرا أتتينرا ابمل لكرة) وقروهلم (إنرك عط  على للة (ال يؤمنون به) وهو ك م دامع إلبطال ليع معاذيرهم من 
  نون) أبهنم ال يطلبون الداللة على صدقه، ألن دالل  الصدق بينة، ولكنهم ينتحلون املعاذير املختلفة. 

والك م اجلرامع إلبطرال معراذيرهم: أهنرم لرو فرتح هللا اباب مرن السرما  حرني سرألوا عيرة علرى صردق الرسرول صرلى هللا عليره  
أي بطلررب مررن الرسرول فاتصررلوا بعررا  القردس والنفرروس امللكيررة ورأوا ذلرك رأي العررني العتررذروا أبهنرا خترري ت وأهنررم وسرلم، 

 سحروا فرأوا ما ليس بشي  شيئا. 
 ونظاف قوله (ولو نزلنا عليك كتااب يف قرطاس فلمسوف أبيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إال سحر مبني).  
 النهار، أي وكان ذلك يف وضح النهار وتبني األشباح وعدم الرتدد يف املرلي.  و  ظ   تدل على الكون يف 
 والعروج: الصعود. وةوز يف مضارعه ضم الرا  وبه القرا ة وكسرها، أي فكانوا يصعدون يف ذلك الباب هنارا.  
. وهرو مبرين للمجهرول و(سكرت)  بضم السني وتشديد الكاد  يف قرا ة اجلمهور، وبتخفي  الكاد يف قرا ة ابن كثرا 

 على القرا تني، أي سدت. يقال: سكر الباب ابلتشديد وسكرف ابلتخفي  إذا سدف. 
 واملعىن: جلحدوا أن يكونوا رأوا شيئا.  
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 وأتوا بصيمة احلصر للداللة على أهنم قد بتوا القول يف ذلك. ورد بعضهم على بعر  ظرن أن يكونروا رأوا أبرواب السرما   

وعردوا فيها، وزعموا أهنم ما كرانوا يبصررون، مث أضرربوا عرن ذلرك إضرراب املررتدد املتحرا ينتقر  مرن فررض إىل فررض فقرالوا 
(ب   ن قوم مسحورون)، أي ما رأيناف هو ختي ت املسحور، أي فعادوا إىل إلقا  تبعة ذلك على الرسول صلى هللا عليره 

 تح اباب من السما  ففتحه هلم. وسلم أبنه سحرهم حني سأل هلم هللا أن يف
 وقد تقدم الك م على السحر وأحواله عند قوله تعاىل (يعلمون الناس السحر) يف سورة البقرة.  
وإقحام كلمة  قوم  هنا دون أن يقولوا: ب   رن مسرحورون، ألن ذكرهرا يقتضري أن السرحر قرد متكرن مرنهم واسرتوخ فيره  

تقردم تبيينره عنرد قولره تعراىل (آلايت لقروم يعقلرون) يف سرورة البقررة. وتكررر  ليعهم حىت صار من هصرالص قروميتهم كمرا
 ذلك. 

[ إال مررن اسرررتق السررمع 17[ وحفظناهررا مررن كرر  شرريطان ردرريم]16(ولقررد دعلنررا يف السررما  برودررا وزيناهررا للنرراظرين] 
هللا عليرره وسررلم ومررا  [) ملررا درررخ الكرر م السررابق يف شررأن تكرذيب املشررركني برسررالة حممررد صررلى18فأتبعره شررهاب مبررني]

تركوا به يف ذلك، وكان األص  األصي  الذي بنوا عليه صرح التكرذيب أصرلني مهرا إبطالره إهليرة أصرنامهم، وإثباتره البعرث، 
انررربخ القرررعن يبررني هلررم داللرر  تفرررد هللا تعرراىل ابإلهليررة، فررذكر الرردالل  الواضررحة مررن هلررق السررماوات واألرض، مث أعقبهررا 

مرن هلرق احليراة واملروت وانقرراض أمرم وهلفهرا أبهررخ يف قولره تعراىل (وإان لرنحن  رىي ومنيرت و رن  بدالل  إمكان البعرث
الوارثرون) اآليرة. وصرادد ذلررك مناسربة ذكرر فرتح أبررواب السرما  يف تصروير علروالهم بعنررادهم، فكران االنتقرال إليره ختلصررا 

 بديعا. 
ق لكران هلرم يف داللرة مرا هرو مرنهم غنيرة عرن تطلرب هروارق وفيه ضرب من االستدالل على مكابرهتم فرههنم لرو أرادوا احلر 

 العادات. 
 وايرب مستعم  يف التذكا واالستدالل ألن مدلول هذف األهبار معلوم لديهم.  
وافتررتح الكرر م برر م القسررم وحرررد التحقيررق تنررزي  للمخرراطبني الررذاهلني عررن االسررتدالل بررذلك منزلررة املرررتدد فأكررد هلررم  

 ومردع التأكيد إىل  قيق االستدالل وإىل اإلجلا  إىل اإلقرار بذلك. الك م مبؤكدين. 
والربوج: لع برج  بضم البا   . وحقيقته البنا  الكبا املتخذ للسكىن أو للتحصن. وهو يرادد القصر، قال تعاىل (ولو    

 كنتم يف بروج مشيدة) يف سورة النسا . 
مرن النجروم غرا السريارة  وتسرمى النجروم الثوابرت  متجمرع بعضرها بقررب وأطلق الربج على بقعة معينرة مرن مسرت طالفرة  

بع  على أبعاد بينها ال تتما فيمرا يشراهد مرن اجلرو، فتلرك الطالفرة تكرون بشرك  واحرد يشرابه نقطرا لرو هططرت بينهرا 
 سا الشمس.  هطوط يرج منها شبه صورة حيوان أو علة مسوا ابمسها تلك النجوم املشاهبة هليئتها وهي واقعة يف هل

وقررد مساهررا األقرردمون مررن علمررا  التوقيررت مبررا يرررادد معررىن الرردار أو املكرران. ومساهررا العرررب برودررا ودارات علررى سرربي   
االستعارة ا عولة سببا لوضع االسم؛ ختيلوا أهنا منازل للشمس ألهنم وقتوا جبهتهرا مسرت موقرع الشرمس مرن قبرة اجلرو هنرارا 

سا يف شبه قوس الدالرة. ودعلوها اثين عشر مكاان بعردد شرهور السرنة الشمسرية ومرا هري فيما كي  للناظر أن الشمس ت
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يف احلقيقة إال مسوت جلهات تقاب  كر  دهرة منهرا األرض مرن دهرة ورا  الشرمس مردة معينرة. مث إذا انتقر  موقرع األرض 
تسرىن أن جتعر  ع مرات ملواقيرت حلرول من مدارها ك  شهر من السرنة تتمرا اجلهرة املقابلرة هلرا. فبمرا كران هلرا مرن النظرام 

الفصول األربعة وحلول األشهر االثرين عشرر، فهرم ضربطوا لتلرك الع مرات حردودا ومهيرة عينروا مكاهنرا يف اللير  مرن دهرة 
موقع الشمس يف النهار وأعادوا رصدها يوما فيوما. وكلما مضت مدة شهر من السنة ضبطوا للشهر الذي يليه ع مرات 

لة ملوقع الشمس يف تلك املدة. وهكذا، حىت رأوا بعد اثين عشر شهرا أهنم قرد ردعروا إىل مقابلرة اجلهرة الرق يف اجلهة املقاب
ابتدأوا منها فجعلوا ذلك حوال كام . وتلك املسافة الق خترال الشرمس قرد ادتازهترا يف مردة السرنة مسوهرا دالررة الرربوج أو 

 جوم دعلوا هلا أمسا  األشيا  الق شبهوها هبا وأضافوا الربج إليها. منطقة الربوج. وللتمييز بني تلك الطوال  من الن
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وهي علرى هرذا الرتتيرب ابتردا  مرن بررج مرده  فصر  الربيرع: احلمر ، الثرور، اجلروزا ،  مشرتقة مرن اجلروز  بفرتح فسركون   

 ، العقرب، القوس، اجلدي، الدلو، احلوت. الوسل  ألهنا معرتضة يف وسل السما   ، السرطان، األسد، السنبلة، امليزان
فاعتربوا لربج احلم  شهر  أبرير   وهكرذا، وذلرك مبصرادفة أن كانرت الشرمس يومئرذ يف مسرت شرك  جنمري شربهوف برنقل  

هطرروط صررورة كررب . وبررذلك يعتقررد أن األقرردمني ضرربطوا السررنة الشمسررية وقسررموها إىل الفصررول األربعررة، وإىل األشررهر 
يضبطوا الربوج. وإمنا ضبطوا الربوج لقصد توقيت ابتدا  الفصرول ابلضربل ليعرفروا مرا مضرى مرن مردهتا االثين عشر قب  أن 

 وما بقي. 
 وأول من رسم هذف الرسوم الكلدانيون، مث انتق  علمهم إىل بقية األمم، ومنهم العرب فعرفوها وضبطوها ومسوها بلمتهم.  
قدرته وانفرادف ابيلق ألهنم قد عرفوا دقالقها ونظامهرا الرذي هتيرأت بره  ولذلك أقام القرعن االستدالل ابلربوج على عظيم 

ألن تكون وسيلة ضبل املواقيت حبيث ال ختل  م حظة راصدها. وما هلقها هللا بتلك احلالة إال ليجعلها صاحلة لضبل 
ف الرربوج العظيمرة الصرنع قرد املواقيت كما قال تعاىل (لتعلمروا عردد السرنني واحلسراب). مث ارتقرى يف االسرتدالل بكرون هرذ

دعلررت أبشرركال تقررع موقررع احلسررن يف األنظررار فكانررت زينررة للنرراظرين يتمتعررون مبشرراهدهتا يف الليرر  فكانررت الفوالررد منهررا 
 عديدة. 

وأما قوله (وحفظناها من ك  شيطان ردريم) فهرو إدمراج للتعلريم يف أثنرا  االسرتدالل. وفيره التنويره بعصرمة الروحي مرن أن  
ايدة والنقص، أبن العوا  الق يصدر منها الوحي وينتق  فيها حمفوظة من العناصر ايبيثة. فهو يرتبل بقولره (وإان يتطرقه الز 

 له حلافظون). 
وكرانوا يقولررون: حممررد كراهن؛ ولررذلك قررال الوليررد برن املمرراة ملررا حراورهم فيمررا أعرردوا مررن االعترذار لوفررود العرررب يف موسررم  

د  الرذي ادعرى النبرو ة. وقرد عرضروا عليره أن يقولروا: هرو كراهن، فكران مرن كر م الوليرد أن احلج إذا سألوهم عن هذا الر 
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قال  ... وال وهللا ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وال سجعه  ، قال تعاىل (وال بقول كاهن قلي  
 وهم كاذبون ويتفاوتون يف الكذب.  ما تذكرون). وكان الكهان يزعمون أن هلم شياطني أتتيهم شرب السما ،

 واملراد ابحلفظ من الشياطني احلفظ من استقرارها ومتكنها من السماوات. والشيطان تقدم يف سورة البقرة.  
والرديم: احملقر، ألن العرب كانوا إذا احتقروا أحردا حصربوف ابحلصربا ، كقولره تعراىل (قرال فراهرج منهرا فهنرك ردريم)، أي  

 ذميم حمقر. 
والردام  بضم الرا   احلجارة. قي ، هي أص  االشتقاق. و تم  العكس. وقد كان العرب يرلون قرب أيب رغرال الثقفري   

 الذي كان دلي  دي  احلبشة إىل مكة. قال درير:          
قررعن عرن قروم نروح إذا مات الفرزدق فارلوف                      كما ترمون قرب أيب رغرال والرردم عرادة قدميرة حكاهرا ال  

(قالوا لئن   تنته اي نوح لتكونن من املردومني). وعن أيب إبراهيم (لئن   تنته ألرلنك). وقال قروم شرعيب (ولروال رهطرك 
 لرلناك). 

ولريس املرراد بره الرردم املررذكور عقبره يف قولره (فأتبعره شررهاب مبرني) ألن االسرتثنا  مينرع مررن ذلرك يف قولره (إال مرن اسرررتق  
 فأتبعه شهاب مبني). السمع 

واسرتاق السمع: سرقته. صيغ وزن االفتعال للتكلي . ومعىن اسرتاقه االسرتماع شفيرة مرن املتحرد  كرأن املسرتمع يسررق  
 من املتكلم ك مه الذي كفيه عنه. 

فكران مرن المراوين) يف  و(أتبعه) مبعىن تبعه. واهلمزة زالدة مث  مهزة أابن مبعىن ابن. وتقدم يف قوله تعاىل (فأتبعره الشريطان 
 سورة األعراد. 

 واملبني: الظاهر البني.  
وفيه تعليم هلم ابن الشهب الق يشاهدوهنا متساقطة يف السما  هي ردوم للشياطني املسرتقة طردا هلا عن اسرتاق السمع   

 كام ، فقد عرفوا ذلك من عهد اجلاهلية و  يعرفوا سببه. 
لك منعهم االط ع على ما أراد هللا عدم اط عهم عليه من أمر التكوين و وف؛ مما لو واملقصود من منع الشياطني من ذ 

ألقتره الشرياطني يف علرم أوليررالهم لكران ذلرك فسررادا يف األرض. ورمبرا اسرتدرج هللا الشرياطني وأوليررا هم فلرم مينرع الشررياطني 
نعهم مرن ذلرك بتراات فجعر  للشرهب قروة هررق مرن اسررتاق شري  قلير  يلقونره إىل الكهران، فلمرا أراد هللا عصرمة الروحي مر

 التمودات الق تتلقى منها الشياطني املسرتقون السمع ومتزيق تلك التدردات املوصوفة يف احلديث الصحيح. 
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مث إن ظاهر اآلية ال يقتضي أكثر من  كك مسررتق السرمع علرى السرماوات لتحصري  انكشرافات دبر  املسررتق علرى   
على  صيلها. ويف عية الشعرا  ما يقتضي أن هذا املسرتق يلقي ما تلقاف من االنكشافات إىل غراف لقولره (يلقرون احلر  

 السمع وأكثرهم كاذبون). 
 ومقتضى تكوين الشهب للردم أن هذا االسرتاق قد منع عن الشياطني.  
فرظ الروحي مرن أن يلتربس علرى النراس ابلكهانرة، ويف سورة اجلن داللة علرى أنره منرع بعرد البعثرة ونرزول القررعن إحكامرا حل 

فيكون مرا اقتضراف حرديث عالشرة وأيب هريررة  رضري هللا عنهمرا  مرن اسررتاق اجلرن السرمع وصرفا للكهانرة السرابقة ويكرون 
 قوله (ليسوا بشي  ...) وصفا آلهر أمرهم. 

ياطني كرر  بنررا  وغرروا ) اآليررة. وقررد ثبررت ابلكترراب والسررنة ودررود رلوقررات تسررمى ابجلررن وابلشررياطني مررع قولرره (والشرر 
واألكثررر أن كررص ابسررم اجلررن نرروع ال كررالل هررواطر البشررر، وكررص ابسررم الشررياطني نرروع دابررة الوسوسررة يف عقررول البشررر 

 إبلقا  ايواطر الفاسدة. 
وظررواهر األهبررار الصررحيحة مررن الكترراب والسررنة ترردل علررى أن هررذف املخلوقررات أصررناد، وأهنررا سرراحبة يف األدرروا  ويف  
قات مما ورا  اهلوا  وتتص  ابألرض، وأن منها أصنافا هلا اتصال ابلنفوس البشرية دون األدسام وهو الوسواس وال كلو طب

 منه البشر. 
وبع  ظواهر األهبار من السنة تقتضي أن صنفا له اتصال بنفوس ذات استعداد ها  السرتفادة معرفرة الواقعرات قبر   

اري العادات بلرو  وقوعهرا، فتسربق بعر  النفروس مبعرفتهرا قبر  بلوغهرا املعتراد. وهرذف وقوعها أو الواقعات الق يبعد يف جم
النفرروس هرري نفرروس الكهرران وأهرر  الشررعوذة، وهررذا الصررن  مررن املخلوقررات مررن اجلررن أو الشررياطني هررو املسررمى مبسرررتق 

وس املسرتعدة ل هرت ط بره السمع وهو املستثىن بقوله تعراىل (إال مرن اسررتق السرمع). فهرذا الصرن  إذا اتصر  بتلرك النفر
حجز بع  قواها العقلية عن بع  فأكسب البع  احملجوز عنه ازدايد أتثا يف وظالفه مبا يرتد عليه من درا  تفر  القوة 
الذهنية من االشتمال مبزامحة إىل التوده إليه وحدف، فتكسبه قدرة على جتاوز احلد املعتاد ألمثاله، فيخرتق احلدود املتعارفرة 

له اهرتاقا ما، فرمبا هلصت إليه متودات هي أوساط بني متودات كرة اهلوا  ومتودات الطبقات العليا ا اورة هلرا، ممرا ألمثا
 ورا  الكرة اهلوالية. 

 ولنفرض أن هذف الطبقة هي املسماة ابلسما  الدنيا وأن هذف التمودات هي متودات األثا فههنا  فظ األصوات مث .  
ت الق ختلرص إىل عقرول أهر  هرذف النفروس املسرتعدة هلرا ختلرص إليهرا مقطعرة جمملرة فيسرتعني أصرحاب مث هذف التمودا  

تلك النفوس على أتليفها وأتويلها مبا يف طباعهم من ذكا  وزكانة، وكربون حباص  ما استخلصوف من برني مرا تلقفروف ومرا 
فراوهتم يف حردة الرذكا  وصرفا  الفهرم واملقارنرة برني ألفوف وما أولوف. وهم يف مصادفة بع  الصدق متفاوتون على مقردار ت

األشيا ، وعلى مقدار دربتهم ورسروههم يف معاجلرة مهنرتهم وتقرادم عهردهم فيهرا. فهرؤال  هرم الكهران. وكرانوا كثراين برني 
م أثررا قبال  العرب. وختتل  مسعتهم بني أقوامهم مبقدار مصادفتهم ملا يف عقول أقوامهم. وال شك أن لسذادة عقرول القرو 

ما، وكان أقوامهم يعدون املعمرين منهم أقرب إىل اإلصابة فيما ينبئون بره، وهرم بفررط فطنرتهم واسرتمفاهلم هللا مرن مريرديهم 
ال يصدرون إال ك ما جمم  مودها قاب  للتأوي  بعدة احتماالت، حبيث ال يؤهرذون ابلتكرذيب الصرريح، فيكلرون أتوير   
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ثررر  األغرررراض الصرررادرة فيهرررا تلرررك الكلمرررات، وك مهرررم هلرررو مرررن اإلرشررراد واحلقرررالق كلمررراهتم إىل مرررا  رررد  للنررراس يف م
 الصاحلة. 

وهم حبيلتهم واط عهم على مياذين النفوس ومؤثراهتا التزموا أن يصوغوا ك مهم الذي كربون بره يف صريمة هاصرة ملتزمرا  
هرا دلري  علرى مصرادفتها احلرق والواقرع، وأهنرا فيها فقررات قصراة رتتمرة أبسرجاع، ألن النراس  سربون مزاودرة الفقررة ألهت

أمرارة صردق. وكرانوا يف المالررب يلروذون ابلعزلرة، ويكثرررون النظرر يف النجروم لرري  لتتفرر  أذهراهنم. فهررذا حرال الكهران وهررو 
 قالم على أساس الدد  واحليلة والشعوذة مع االستعانة ابستعداد ها  يف النفس وقوة خترتق احلوادز املألوفة. 

   
 

 2300صفحة : 
 
مث إن ظاهر اآلية ال يقتضي أكثر من  كك مسررتق السرمع علرى السرماوات لتحصري  انكشرافات دبر  املسررتق علرى   

احلر  على  صيلها. ويف عية الشعرا  ما يقتضي أن هذا املسرتق يلقي ما تلقاف من االنكشافات إىل غراف لقولره (يلقرون 
 السمع وأكثرهم كاذبون). 

 ين الشهب للردم أن هذا االسرتاق قد منع عن الشياطني. ومقتضى تكو  
ويف سورة اجلن داللة علرى أنره منرع بعرد البعثرة ونرزول القررعن إحكامرا حلفرظ الروحي مرن أن يلتربس علرى النراس ابلكهانرة،  

ويكرون فيكون مرا اقتضراف حرديث عالشرة وأيب هريررة  رضري هللا عنهمرا  مرن اسررتاق اجلرن السرمع وصرفا للكهانرة السرابقة 
 قوله (ليسوا بشي  ...) وصفا آلهر أمرهم. 

وقررد ثبررت ابلكترراب والسررنة ودررود رلوقررات تسررمى ابجلررن وابلشررياطني مررع قولرره (والشررياطني كرر  بنررا  وغرروا ) اآليررة.  
واألكثررر أن كررص ابسررم اجلررن نرروع ال كررالل هررواطر البشررر، وكررص ابسررم الشررياطني نرروع دابررة الوسوسررة يف عقررول البشررر 

 واطر الفاسدة. إبلقا  اي
وظررواهر األهبررار الصررحيحة مررن الكترراب والسررنة ترردل علررى أن هررذف املخلوقررات أصررناد، وأهنررا سرراحبة يف األدرروا  ويف  

طبقات مما ورا  اهلوا  وتتص  ابألرض، وأن منها أصنافا هلا اتصال ابلنفوس البشرية دون األدسام وهو الوسواس وال كلو 
 منه البشر. 

ار من السنة تقتضي أن صنفا له اتصال بنفوس ذات استعداد ها  السرتفادة معرفرة الواقعرات قبر  وبع  ظواهر األهب 
وقوعها أو الواقعات الق يبعد يف جماري العادات بلرو  وقوعهرا، فتسربق بعر  النفروس مبعرفتهرا قبر  بلوغهرا املعتراد. وهرذف 

ن اجلررن أو الشررياطني هررو املسررمى مبسرررتق النفرروس هرري نفرروس الكهرران وأهرر  الشررعوذة، وهررذا الصررن  مررن املخلوقررات مرر
السمع وهو املستثىن بقوله تعراىل (إال مرن اسررتق السرمع). فهرذا الصرن  إذا اتصر  بتلرك النفروس املسرتعدة ل هرت ط بره 
حجز بع  قواها العقلية عن بع  فأكسب البع  احملجوز عنه ازدايد أتثا يف وظالفه مبا يرتد عليه من درا  تفر  القوة 

ية من االشتمال مبزامحة إىل التوده إليه وحدف، فتكسبه قدرة على جتاوز احلد املعتاد ألمثاله، فيخرتق احلدود املتعارفرة الذهن
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ألمثاله اهرتاقا ما، فرمبا هلصت إليه متودات هي أوساط بني متودات كرة اهلوا  ومتودات الطبقات العليا ا اورة هلرا، ممرا 
 ورا  الكرة اهلوالية. 

 ض أن هذف الطبقة هي املسماة ابلسما  الدنيا وأن هذف التمودات هي متودات األثا فههنا  فظ األصوات مث . ولنفر  
مث هذف التمودات الق ختلرص إىل عقرول أهر  هرذف النفروس املسرتعدة هلرا ختلرص إليهرا مقطعرة جمملرة فيسرتعني أصرحاب   

  وزكانة، وكربون حباص  ما استخلصوف من برني مرا تلقفروف ومرا تلك النفوس على أتليفها وأتويلها مبا يف طباعهم من ذكا
ألفوف وما أولوف. وهم يف مصادفة بع  الصدق متفاوتون على مقردار تفراوهتم يف حردة الرذكا  وصرفا  الفهرم واملقارنرة برني 

انوا كثراين برني األشيا ، وعلى مقدار دربتهم ورسروههم يف معاجلرة مهنرتهم وتقرادم عهردهم فيهرا. فهرؤال  هرم الكهران. وكر
قبال  العرب. وختتل  مسعتهم بني أقوامهم مبقدار مصادفتهم ملا يف عقول أقوامهم. وال شك أن لسذادة عقرول القروم أثررا 
ما، وكان أقوامهم يعدون املعمرين منهم أقرب إىل اإلصابة فيما ينبئون بره، وهرم بفررط فطنرتهم واسرتمفاهلم هللا مرن مريرديهم 

ا جمم  مودها قاب  للتأوي  بعدة احتماالت، حبيث ال يؤهرذون ابلتكرذيب الصرريح، فيكلرون أتوير   ال يصدرون إال ك م
كلمررراهتم إىل مرررا  رررد  للنررراس يف مثررر  األغرررراض الصرررادرة فيهرررا تلرررك الكلمرررات، وك مهرررم هلرررو مرررن اإلرشررراد واحلقرررالق 

 الصاحلة. 
ن يصوغوا ك مهم الذي كربون بره يف صريمة هاصرة ملتزمرا وهم حبيلتهم واط عهم على مياذين النفوس ومؤثراهتا التزموا أ 

فيها فقررات قصراة رتتمرة أبسرجاع، ألن النراس  سربون مزاودرة الفقررة ألهتهرا دلري  علرى مصرادفتها احلرق والواقرع، وأهنرا 
ل الكهران وهررو أمرارة صردق. وكرانوا يف المالررب يلروذون ابلعزلرة، ويكثرررون النظرر يف النجروم لرري  لتتفرر  أذهراهنم. فهررذا حرا

 قالم على أساس الدد  واحليلة والشعوذة مع االستعانة ابستعداد ها  يف النفس وقوة خترتق احلوادز املألوفة. 
   
 

 2301صفحة : 
 
وهذا يفسرف ما يف كتاب األدب من صرحيح البخراري عرن عالشرة: أن انسرا سرألوا رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم عرن   

   أي ال ودررود ملررا يزعمونرره  . فقير : اي رسررول هللا فررههنم  رردثون أحيراان ابلشرري  يكررون حقررا. الكهران فقررال  ليسرروا بشري
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: تلك الكلمة من احلق كطفها اجلين فيقرها يف أذن وليه قر الددادة فيخلطون فيها 

 أكثر من مالة كذبة. 
من حديث سفيان عرن أيب هريررة قرال نرهللا هللا صرلى هللا عليره وسرلم  إذا وما يف تفسا سورة احلجر من صحيح البخاري  

قضى هللا األمر يف السما   أي أمر أو أوحى  وضربت امل لكة أبدنحتهرا هضرعاان لقولره  فرههنم املرأمورون كر  يف وظيفتره   
ربقية تلمراد  ... فيسمعها كالسلة على صفوان ينفذهم ذلك  أي  ص  العلم هلم. وتقريبها حركات علة تلقي الرسال  ال

مسرتقو السمع، ومسرتقو السمع هكذا واحد فوق عهر  أي هي طبقات مفاوتة يف العلو  . ووص  سرفيان بيردف  رفهرا 
وفرج بني أصابع يدف اليمىن نصبها بعضها فوق بع   فيسمع املسرتق الكلمة فيلقيها إىل من  ته مث يقيها اآلهر إىل من 
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لسان الكاهن او الساحر  ، فرمبا أدرك الشهاب املستمع قب  أن يلقيها، ورمبا ألقاهرا قبر  أن يدركره   ته حىت يلقيها على
 فيكذب معها مالة كذبة. فيقولون: أ  كربان يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوددانف حقا للكلمة الق مسعت من السما . 

حها حررديث سررواد بررن قررارب يف قصررة إسرر م عمررر  أمررا أهبررار الكهرران وقصصررهم فأكثرهررا موضرروعات وتكاذيررب. وأصرر 
 رضي هللا عنه  من صحيح البخاري. 

وهذف الظرواهر كلهرا ال تقتضري إال إدراك املسرموعات مرن كر م امل لكرة. وال حمالرة أهنرا مقربرة ابملسرموعات، ألهنرا داللرة  
 على عزالم النفوس امللكية وتودهاهتا  و مسخراهتا. 

ؤول إىل ايررب، فالرذي  صر  ملسررتق السرمع شرعور مرا تتودره امل لكرة لتسرخاف، والرذي  صر  وعرب عنه ابلسمع ألنه ير 
 للكاهن كذلك. وامل ل أن الكاهن كرب به فيؤول إىل مسموع. 

[ ودعلنرا لكرم فيهرا معراي  ومرن لسرتم لرره 19(واألرض مرددانها وألقينرا فيهرا رواسري وأنبتنرا فيهرا مرن كر  شري  مروزون] 
 تقال من االستدالل ابآلايت السماوية إىل االستدالل ابآلايت األرضية ملناسبة املضادة. [) ان20برازقني]

 وتقدم الك م على معىن (مددانها) وعلى (الرواسي) يف سورة الرعد.  
 واملوزون: مستعار للمقدر املضبوط.  
 راد. ومعاي : لع معيشة. وبعد األل  اي   تية ال مهزة كما تقدم يف صدر سورة األع 
(ومن لستم له برازقني) عط  على الضما ا ررور يف (لكرم)، إذ ال يلرزم للعطر  علرى الضرما ا ررور املنفصر  الفصر    

بضما منفص  على التحقيق، أي دعلنا لكم أيها املخاطبني يف األرض معاي ، ودعلنرا يف األرض معراي  ملرن لسرتم لره 
 برازقني، أي ملن لستم له مبطعمني. 

 دق (من) الذي أيك  طعامه مما يف األرض، وهي املودودات الق تقتات من نبات األرض وال يعقلها الناس. وما ص 
 واإلتيان ب(من) الق المالب استعماهلا للعاق  للتمليب.  
زق  بكسرر ومعىن (لستم له برازقني) نفي أن يكونوا رازقيه ألن الرزق اإلطعام. ومصدر رزقه الررزق  بفرتح الررا   . وأمرا الرر  

 الرا   فهو االسم وهو القوت. 
[) هررذا اعرررتاض انشررئ عررن قولرره (وأنبتنررا فيهررا مررن كرر  21(وإن مررن شرري  إال عنرردان هزالنرره ومررا ننزلرره إال بقرردر معلرروم] 

 شي  موزون)، وهو تذيي . 
 م حرذد الصرفة كقولره واملراد ابلشي  ما هو انفع للناس بقرينة قوله (وأنبتنا فيهرا مرن كر  شري  مروزون) اآليرة. ويف الكر 

 تعاىل (أيهذ ك  سفينة غصبا) أي سفينة صاحلة. 
وايزالن متثي  لصلوحية القدرة اإلهلية لتكوين األشيا  النافعة. شربهت هيئرة إةراد األشريا  النافعرة هبيئرة إهرراج املخرزوانت  

ن لوازمهرا وهرو ايرزالن. وتقردم عنرد قولره تعراىل من ايزالن على طريقة التمثيلية املكنية، ورمز إىل اهليئة املشبه هبا مبا هرو مر
 (ق  ال أقول لكم عندي هزالن هللا) يف سورة األنعام. 

ومش  ذلك األشيا  املتفرقة يف العا  الق تص  إىل الناس بدوافع وأسرباب تسرتتب يف أحروال رصوصرة، أو برتكيرب شري   
 ض بقصد أو على وده املصادفة. مع شي  مث  نزول الربد من السحاب وانفجار العيون من األر 
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وقوله (ومرا ننزلره إال بقردر معلروم) أطلرق اإلنرزال علرى متكرني النراس مرن األمرور الرق هلقهرا هللا لرنفعهم، قرال تعراىل (هرو   

التكروين اإلهلري الذي هلق لكم ما يف األرض ليعا) يف سورة البقرة، إط قرا جمرازاي ألن مرا هلقره هللا ملرا كران مرن أثرر أمرر 
شبه متكني الناس منه إبنزال شي  من علو ابعتبار أنه من العا  اللدين، وهو علو معنروي. أو ابعتبرار أن تصراري  األمرور  
كالن يف العوا  العلوية، وهذا كقوله تعراىل (وأنرزل لكرم مرن األنعرام مثانيرة أزواج) يف سرورة الزمرر. وقولره تعراىل (يتنرزل األمرر 

 رة الط ق. بينهن) يف سو 
 والقدر  بفتح الدال  : التقدير. وتقدم عند قوله تعاىل (فسالت أودية بقدرها) يف سورة الرعد.  
 واملراد به (معلوم) أنه معلوم تقديرف عند هللا تعاىل.  
ل بظررواهر [) انتقررال مررن االسررتدال22(وأرسررلنا الرررايح لررواقح فأنزلنررا مررن السررما  مررا  فأسررقيناكموف ومررا أنررتم لرره شررازنني] 

السررما  وظررواهر األرض إىل االسررتدالل بظررواهر كرررة اهلرروا  الواقعررة بررني السررما  واألرض، وذلررك ل سررتدالل بفعرر  الرررايح 
 واملنة مبا فيها من الفوالد. 

واإلرسال: جماز يف نق  الشي  من مكان إىل مكان. وهرذا يردل علرى أن الررايح مسرتمرة اهلبروب يف الكررة اهلواليرة. وهري  
 يف مكان عتية إليه من مكان عهر وهكذا... تظهر 

 و(لواقح) حال من (الرايح). وقع هذا احلال إدمادا إلفادة معنيني كما سيأيت عن مالك  رمحه هللا  .  
و(لواقح) صاس ألن يكون لع القح وهي الناقرة احلبلرى. واسرتعم  هنرا اسرتعارة للرريح املشرتملة علرى الرطوبرة الرق تكرون  

 املطر، كما استعم  يف ضدها العقيم ضد ال قح يف قوله تعاىل (إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم).  سببا يف نزول
وصاس ألن يكون لع ملقح وهو الذي ةع  غاف القحا، أي الفح  إذا ألقح الناقة، فهن فواع  ةئ لع مفعر  مرذكر  

 اندرا كقول احلار  أو ضرار النهشلي:          
ع يصرومة                      ورتربل ممرا تطريح الطروايح روعري فيره درواز أتنيرث املشربه بره. وهري لرع لبيرك يزيرد ضرار   

 الفحول ألن لع ما ال يعق  ةوز أتنيثه. 
ومعىن اإللقاح أن الرايح تلقح السحاب ابملا  بتوديه عم  احلرارة والربودة متعاقبني فينشرأ عرن ذلرك البخرار الرذي يصرا  

مث ينزل مطرا على األرض؛ وأهنا تلقح الشجر ذي الثمرة أبن تنق  إىل نورف غربة دقيقرة مرن نرور الشرجر الرذكر ما  يف اجلو 
فتصلح مثرته أو تثبت، وبدون ذلرك تثبرت أو ال تصرلح. وهرذا هرو اإلابر. وبعضره ال  صر  إال بتعليرق الطلرع الرذكر علرى 

 ل شجر الثمر. الشجرة املثمرة. وبعضه يكتفي منه بمرس شجرة ذكر يف ه 
ومرن ب غره اآليرة إيرراد هرذا الوصر  إلفرادة كر  العملرني اللرذين تعملهمرا الررايح وقرد فسررت اآليرة هبمرا. واقتصرر لهرور  

 املفسرين على أهنا لواقح السحاب ابملطر. 
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دي أن  بررب وروخ أبررو بكررر بررن العررريب عررن مالررك أنرره قررال: قررال هللا تعرراىل (وأرسررلنا الرررايح لررواقح) فلقرراح القمررح عنرر  
ويسنب  وال أريد ما ييبس يف أكمامره ولكرن  برب حرىت يكرون لرو يربس حينئرذ   يكرن فسرادا ال هرا فيره. ولقراح الشرجر  

 كلها أن تثمر مث يسقل منها ما يسقل ويثبت ما يثبت. 
 وفرع قوله (فأنزلنا من السما  ما ) على قوله (وأرسلنا الرايح).  
 قح) إبفراد (الريح) ولع (لواقع) على إرادة اجلنس واجلنس له عدة أفراد. وقرأ محزة (وأرسلنا الريح لوا 
 و(أسقيناكموف) مبعىن دعلناف سيقا، فاهلمزة فيه للجع . وكثر إط ق أسقى مبعىن سقي.  
ني واسرتعم  ايررزن هنررا يف معررىن ايررزن يف قولرره عنفررا (وإن مررن شرري  إال عنرردان هزالنرره) أي ومررا أنررتم لرره مبحررافظني ومنشررئ 

 عندما تريدون. 
[) ملا درخ ذكر إنزال املطر وكان مما يسبق إىل األذهان عند ذكر املطر إحيا  23(وإان لنحن  ي ومنيت و ن الوارثون] 

األرض به انسب أن يذكر بعدف دنس اإلحيرا  كلره ملرا فيره مرن غررض االسرتدالل علرى المرافلني عرن الوحدانيرة، وألن فيره 
 واملقصود ذكر اإلحيا  ولذلك قدم. اإلماتة للتكم . دلي  على إمكان البعث. 

 واجلملة عط  على للة (ولقد دعلنا يف السما  برودا) للداللة على القدرة وعموم التصرد.  
وضرررما ( رررن) ضرررما فصررر  دهلرررت عليررره الم االبتررردا . وأكرررد ايررررب ب(إن) والررر م وضرررما الفصررر  لتحقيقررره وتنرررزي   

 لة املنكرين ل حيا  واإلماتة. للمخاطبني يف إشراكهم منز 
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واملرراد ابإلحيررا  تكرروين املودرودات الررق فيهررا احليراة وإحياؤهررا أيضررا بعرد فنررا  األدسررام. وقرد أدمررج يف االسررتدالل علررى   

 تفرد هللا تعاىل ابلتصرد إثبات البعث ودفع استبعاد وقوعه واستحالته. 
 حيا  كان توكيد ايرب مستعم  يف معنييه احلقيقي والتنزيلي. وملا كان املشركون منكرين من اإل 
 وللة (و ن الوارثون) عط  على للة (وإان  يي ومنيت).  
 ومعىن اإلر  هنا البقا  بعد املودودات تشبيها ابإلر  وهو أهذ م  يرتكه امليت من أرض وغاها.  
[) ملرا ذكرر 25[) وإن ربرك هرو  شررهم إنره حكريم علريم]24ن](ولقد علمنا املسرتقدمني مرنكم ولقرد علمنرا املسرتأهري 

اإلحيا  واإلماتة وكان اإلحيا   بكسرر اهلمرزة  يرذكر ابألحيرا   بفتحهرا  ، وكانرت اإلماترة ترذكر ابألمروات املاضرني ختلرص 
ه ابألمم البالردة من االستدالل ابإلحيا  واإلماتة على عظم القدرة إىل االستدالل ب زم ذلك على عظم علم هللا وهو علم

وعلرررم األمرررم احلاضررررة? فأريرررد ابملسرررتقدمني الرررذين تقررردموا األحيرررا  إىل املررروت أو إىل اآلهررررة، فالتقررردم فيررره مبعرررىن املضررري، 
 وابملستأهرين الذين أتهروا وهم بعد انقراض غاهم إىل أد  أييت. 
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 تقدم على ه د القياس ألن فعله رابعي. والسني والتا  يف الوصفني للتأكيد مث  استجاب، ولكن قوهلم استقدم مبعىن 
 وقد تقدم عند قوله تعاىل ال (يستأهرون ساعة وال يستقدمون) يف سورة األعراد. 

وقد تقدم يف طالع تفسا هذف السورة ايرب الذي أهردره الرتمرذي يف دامعره مرن طريرق نروح برن قريس ومرن طريرق دعفرر  
 واف ال ي قي انتظام اآلايت وال يكون إال من التفاسا الضعيفة. بن سليمان يف سبب نزول هذف اآلية. وهو هرب 

وللة (وإن ربك هو  شررهم) نتيجرة هرذف األدلرة مرن قولره (وإان لرنحن  يري ومنيرت) فرهن الرذي  يري احليراة األوىل قرادر  
تقبلوا حيراة أبديرة، ولروال ذلرك على احلياة الثانية ابألوىل، والذي قدر املوت ما قدرف عبثا بعد أن أودد املودودات إال لتسر

 لقدر الدوام على احلياة األوىل، قال تعاىل (الذي هلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عم ). 
ول شارة إىل هذا املعىن من حكمة اإلحيا  واإلماتة أتبعه بقوله (إنه حكيم علريم) تعلري  جلملرة (وإن ربرك هرو  شررهم)  

 غا معىن الرد على املنكر أن تفيد معىن التعلي  والربل مبا قبلها. ألن شأن (إن) إذا دا ت يف 
واحلكرريم: املوصررود ابحلكمررة. وتقرردم عنررد قولرره تعرراىل (يررؤيت احلكمررة مررن يشررا ) وعنررد قولرره تعرراىل (فرراعلموا أن هللا عزيررز  

 حكيم) يف سورة البقرة. 
 عاىل (وليعلم هللا الذين عمنوا) يف سورة عل عمران. و(العليم) املوصود ابلعلم العام، أي احمليل، وتقدم عند قوله ت 
وقد أكدت للة (وإن ربك هو  شرهم) حبرد التوكيد وبضما الفص  لرد إنكارهم الشديد للحشر. وقد أسند احلشر   

رب عررن إىل هللا بعنرروان كونرره رب حممررد صررلى هللا عليرره وسررلم تنويهررا بشررأن النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم ألهنررم كررذبوف يف ايرر
البعث (وقال الذين كفروا ه  ندلكم على رد  ينبئكم إذا مزقتم ك  ممزق إنكم لفي هلرق دديرد افررتخ علرى هللا كرذاب أم 

 به دنة) أي فكي  ظنك جبزاله مكذبيك إذا حشرهم. 
امة [) تكملة إلق27[ واجلان هلقناف من قب  من انر السموم ]26(ولقد هلقنا اإلنسان من صلصال من محه مسنون] 

الدلي  على انفرادف تعاىل شلق أدناس العوا  وما فيها. ومنه يتخلص إىل التذكا بعرداوة الشريطان للبشرر ليأهرذوا حرذرهم 
منه و اسربوا أنفسرهم علرى مرا كامرهرا مرن وسواسره مبرا يررديهم. درا  مبناسربة ذكرر اإلحيرا  واإلماترة فرهن أهرم اإلحيرا  هرو 

يرب استدالل على عظيم القدرة واحلكمة وعلرى إمكران البعرث، وموعظرة وذكررخ. واملرراد إةاد النوع اإلنساين. ففي هذا ا
 ابإلنسان عدم  عليه الس م  . 

والصلصال: الطني الذي يرتك حىت ييبس فهذا يبس فهو صلصال وهو شربه الفخرار؛ إال أن الفخرار هرو مرا يربس ابلطربخ  
 ). ابلنار. قال تعاىل (هلق اإلنسان من صلصال كالفخار

واحلمأ: الطني إذا اسود وكرهت رالحته. وقوله (من محأ) صفة ل(صلصال). و(مسنون) صفة ل(محأ) أو ل(صلصال).  
 وإذ كان الصلصال من احلمأ فصفة أحدمها صفة لعهر. 

واملسنون: الذي طالرت مردة مكثره، وهرو اسرم مفعرول مرن فعر  سرنة إذا تركره مردة طويلرة تشربه السرنة. وأحسرب أن فعر   
 ) مبعىن ترك شيئا مدة طويلة غا مسموع. (سن
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ولع  (تسنه) مبعىن تما من طول املدة أصله مطاوع سنة مث تنوسي منه معىن املطاوعة. وقد تقدم قوله تعراىل (  يتسرنه)   

 يف سورة البقرة. 
ن هرذف احلالرة املهينرة نوعرا هرو سريد أنرواع واملقصود من ذكر هذف األشيا  التنبيه على عجيب صنع هللا تعراىل إذا أهررج مر 

 عا  املادة ذات احلياة. 
وفيره إشرارة إىل أن ماهيرة احليراة تتقروم مررن الرتابيرة والرطوبرة والرتعفن، وهرو يعطرري حررارة ضرعيفة. ولرذلك تنشرأ يف األدرررام  

 املتعفنة حيواانت مث  الدود، ولذلك أيضا تنشأ يف األمزدة املتعفنة احلمى. 
 ارة إىل األطوار الق مرت على مادة هلق اإلنسان. وفيه إش 
 وتوكيد اجلملة ب م قسم وحبرد (قد) لزايدة التحقق تنبيها على أمهية هذا ايلق وأنه هبذف الصفة.  
 وعط  للة (واجلان هلقناف) إدماج ومتهيد إىل بيان نشأة العداوة بني عدم ودند إبليس.  
مة االشررتمال الررق هرري تقويررة للفعرر  بتقرردير نظررا احملررذود، وملررا فيهررا مررن االهتمررام وأكرردت للررة (واجلرران هلقنرراف) بصرري 

 ابإللال مث التفصي  ملث  المرض الذي أكدت به للة (ولقد هلقنا اإلنسان) اخل. 
وفالردة قولره (مررن قبر ) أي مرن قبرر  هلرق اإلنسران تعلرريم أن هلرق اجلرران أسربق ألنره رلرروق مرن عنصرر احلرررارة أسربق مررن  
 رطوبة. ال
و السموم  بفتح السني  : الريح احلارة. فاجلن رلوق من النارية واهلوالية ليحص  االعتدال يف احلرارة فيقب  احلياة اياصة  

ال لقة شلقه اجلن، فكما كون هللا احلمأة الصلصال املسنون يلق اإلنسان، كون ر ا حارة ودع  منها اجلن. فهو مكون 
 قدار حرارة اإلنسان ومن هتوية قوية. واحلكمة كلها يف إتقان املزج والرتكيب. من حرارة زالدة على م

[ فهذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لره 28(وإذ قال ربك للم لكة إين هالق بشرا من صلصال من محه مسنون] 
ل اي إبلرريس مررا [ قررا31[ إال إبلرريس أمب أن يكررون مررع السرراددين]30[ فسررجد امل لكررة كلهررم ألعررون]29سرراددين]

[ قرال فراهرج 33[ قرال   أكرن ألسرجد لبشرر هلقتره مرن صلصرال مرن محره مسرنون]32لك أال تكون مرع السراددين]
 [) عط  قصة على قصة. 35[ وإن عليك اللعنة إىل يوم الدين]34منها فهنك رديم]

 ورة األعراد. و(إذ) مفعول لفع  (اذكر) حمذود. وقد تقدم الك م يف نظالرف يف سورة البقرة ويف س 
والبشر: مرادد اإلنسان، أي أين هالق إنساان. وقد فهم امل لكة احلقيقة مبا ألقرى هللا فريهم مرن العلرم، أو أن هللا وصر   

 هلم حقيقة اإلنسان ابملعىن الذي عرب عنه يف القرعن ابلعبارة اجلامعة لذلك املعىن. 
يعلموا أن شرد املودرودات مبزاايهرا ال مبرادة تركيبهرا كمرا أومرأ إىل ذلرك وإمنا ذكر للم لكة املادة الق منها هلق البشر ل  

 قوله (فهذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساددين). 
 والتسوية: تعدي  ذات الشي . وقد أطلقت هنا على اعتدال العناصر فيه واكتماهلا حبيث صارت قابلة لنفخ الروح.  
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موطا بررني الشررفتني مضررمومتني كالصررفا واسررتعا هنررا لوضررع قرروة لطيفررة السررراين قويررة والررنفخ: حقيقترره إهررراج اهلرروا  مضرر 
 التأثا دفعة واحدة. وليس مثة نفخ وال منفوخ. 

وتقريرب نفرخ الرروح يف احلري أنره تكررون القروة البخاريرة أو الكهرابليرة املنبعثرة مرن القلررب عنرد انتهرا  اسرتوا  املرزاج وتركيررب  
ا دفعيرا ودرراين عاثر تلرك القروة يف جتراوي  الشررايني إىل أعمراق البردن يف جتراوي  ليرع أعضراله أدرزا  املرزاج تكروان سرريع

 الرليسة وغاها. 
وإسناد النفخ وإضافة الروح إىل ضما اسم اجل لة تنويره هبرذا املخلروق. وفيره إميرا  إىل أن حقرالق العناصرر عنرد هللا تعراىل  

وأن كراهة الذات أو الرالحة إىل حالة يكرهها بع  النراس أو كلهرم إمنرا هرو اتبرع  ال تتفاض  إال بتفاض  عاثرها وأعماهلا،
ملا ي لم اإلدراك احلسي أو ينافرف تبعا لطباع األمزدة أو إلل  العادة وال يؤبه يف علرم هللا تعراىل. وهرذا هرو ضرابل وصر  

 القذارة والنزاهة عند البشر. 
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قذر يف احلس البشري على أن منه تكوين نوعه، ومنه ختلقت أفاض  البشر. وكذلك املسرك طيرب أال ترخ أن املين يست  

يف احلس البشري مل  مة رالحته للشم وما هو إال غدة من هاردات بع  أنرواع المرزال، قرال تعراىل (وبردأ هلرق اإلنسران 
  لكرم السرمع واألبصرار واألفئردة قلري  من طني مث دع  نسله من س لة من ما  مهني مث سواف ونفخ فيه من روحره ودعر

 ما تشكرون). 
وهررذا أتصرري  لكررون عررا  احلقررالق غررا هاضررع لعررا  األوهررام. ويف احلررديث  يلررود فررم الصررالم أطيررب عنررد هللا مررن ريررح  

ن لرون املسك  . وفيه  ال يكلم أحد يف سربي  هللا؛ وهللا أعلرم مبرن يكلرم يف سربيله إال درا  يروم القيامرة ودمره يشرخب اللرو 
 الدم والريح ريح املسك  . 

ومعرىن (فقعرروا لرره سراددين) اسررقطوا لرره سراددين، وهررذف احلررال إلفررادة نروع الوقرروع، وهررو الوقروع لقصررد التعظرريم. كقولرره  
تعاىل (وهروا لره سرجدا). وهرذا متثير  لتعظريم يناسرب أحروال امل لكرة وأشركاهلم تقرديرا لبرديع الصرنع والصر حية ملختلر  

 على متام علم هللا وعظيم قدرته.  األحوال الدال
وأمررر امل لكرررة ابلسرررجود ال ينرررايف  ررررمي ابلسررجود يف اإلسررر م لمرررا هللا مرررن ودررروف: أحرردمها: أن ذلرررك املنرررع لسرررد ذريعرررة  

 اإلشراك وامل لكة معصومون من تطرق ذلك إليهم. 
  جتئ به الشرالع السرالفة ألن هللا أراد بلرو   واثنيها: أن شريعة اإلس م امتازت بنهاية مبالغ احلق والص ح، فجا ت مبا 

أتباعهررا أوج الكمررال يف املرردارك و  يكررن السررجود مررن قبرر  حمظررورا فقررد سررجد يعقرروب وأبنرراؤف ليوسرر   علرريهم السرر م  
 وكانوا أه  إميان. 

 واثلثها: أن هذا إهبار عن أحوال العا  العلوي، وال تقاس أحكامه على تكالي  عا  الدنيا.  
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 وقوله (فسجد امل لكة كلهم ألعون) عنوان على طاعة امل لكة.  
 و(كلهم ألعون) أتكيد على أتكيد، أي   يتخل  عن السجود أحد منهم.  
 وقوله (إال إبليس أمب أن يكون مع الساددين) تقدم القول على نظاف يف سورة البقرة وسورة األعراد.  
ان لقولره يف سرورة البقررة (واسرتكرب)، ألنره أمب أن يسرجد وأن يسراوي امل لكرة يف وقوله هنا (أن يكون مع الساددين) بي 

 الرضى ابلسجود. فدل هذا على أنه عصى وأنه ترفع عن متابعة غاف. 
وللة (ما لك أال تكون مع الساددين) استفهام توبيخ. ومعناف أي شي  ثبرت لرك، أي متمكنرا منرك، ألن الر م تفيرد  

) معمررول حلرررد دررر حمررذود تقررديرف (يف). وحررذد حرررد اجلررر مطرررد مررع (أن). وحرررد  أن  يفيررد امللررك. و(أال تكررون
 املصدرية. فالتقدير يف انتفا  كونك من الساددين. 

وقوله (  أكن ألسجد) دحود. وقد تقدم أنه أشرد يف النفري مرن (ال أسرجد) يف قولره تعراىل (مرا يكرون   أن أقرول) يف  
 عهر العقود. 

ر هلقته من صلصال من محأ مسنون) أتييد إلابيته من السجود أبن املخلوق من ذلك الطني حقا ذمريم ال وقوله (لبش  
يستأه  السجود. وهذا ض ل نشأ عن  كيم األوهام إبعطا  الشي  حكم وقعه يف احلاسة الومهية دون وقعه يف احلاسرة 

ذكر ذلك يف قوله تعاىل للم لكة (إين هالق بشرا مرن  العقلية، وإعطا  حكم ما منه التكوين للشي  الكالن. فشتان بني
صلصال من محأ مسنون) وبني مقصد الشيطان من حكاية ذلك يف تعلي  امتناعه من السجود للمخلروق منره إبعرادة هللا 
ن األلفاي الق وص  هبا امل لكة. وزاد فقال ما حكي عنره يف سرورة   إذ قرال (أان هرا منره هلقترين مرن انر وهلقتره مر

 طني) و   ك عنه هنا. 
ومبجموع ما حكي عنه هنا وهناك كان إبليس مصرحا بتخطئرة ايرالق، كرافرا بصرفاته، فاسرتحق الطررد مرن عرا  القردس.  

 وقد بيناف يف سورة  . 
  وعطفت للة أمرف ابيروج ابلفا  ألن ذلك األمر تفرع على دوابه املنبئ عن كفرف وعدم أتهله للبقا  يف السماوات. 
والفا  يف (فهنك رديم) دالة على سبب إهراده مرن السرماوات. و  إن  مؤذنرة ابلتعلير . وذلرك إميرا  إىل سربب إهرادره  

من عوا  القدس، وهو ما يقتضيه وصفه ابلرديم من تلو  الطوية وهبرث الرنفس، أي حيرث ظهرر هرذا فيرك فقرد هبثرت 
 والنزاهة. نفسك هبثا ال يردى بعدف ص ح ف  تبقى يف عا  القدس 

 والرديم: املطرود. وهو كناية عن احلقارة. وتقدم يف أول هذف السورة (وحفظناها من ك  شيطان رديم).  
وضما (منهرا) عالرد إىل السرماوات وإن   ترذكر لداللرة ذكرر امل لكرة عليهرا. وقير : إىل اجلنرة. وقرد اهتلر  علمراؤان يف  

 أهنا مودودة. 
 ى) مستعملة يف االستع   ا ازي؛ وهو متكن اللعنة والشتم منه حىت كأنه يقع فوقه. واللعنة: السب ابلطرد. و(عل 
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ودع  (يوم الذين) وهو يوم اجلزا  غايرة للعرن اسرتعماال يف معرىن الردوام، كأنره قير  أبردا. ولريس ذلرك مبقتضري أن اللعنرة   

لعنرة عليره يف الردنيا إىل أن ي قري درزا  عملره فرذلك يومئرذ أشرد مرن تنتهي يوم القيامرة وكلقهرا ضردها، ولكرن املرراد أن ال
 اللعنة. 

[) سرؤاله النظررة بعرد 38[ إىل يروم الوقرت املعلروم]37[ قال فهنك من املنظررين]36(قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون] 
يها إال دوام اإلفسراد يف هرذا العرا ، إع مه أبنه معلون إىل يوم الدين فاض به هبث دبلته البالغ هناية ايباثة الرق ال يشرف

 فكانت هذف الرغبة جملبة لدوام شقوته. 
وملا كانت اللعنة تستمر بعد انعدام امللعون إذا اشتهر بني الناس بسو    يكن توقيتها ابألبد مقيدا حياة امللعرون، فلرذلك  

 يوم الدين ليكون مصدر الشرور للنفوس قضرا    يكن إلبليس غىن بقوله تعاىل (إىل يوم الدين) عن أن يسأل اإلبقا  إىل
ملا دب  عليه من بث ايبث؛ فكان برذلك حريصرا علرى دوامهرا مبرا يودره إليره مرن اللعنرة، فسرأل النظررة حبرا للبقرا  ملرا يف 

 البقا  من استمرار عمله. 
 . فرع السؤال عن اإلهراج. وهاطب هللا بصفة الربوبية ختضعا وحثا على اإلدابة. والفا  يف (فأنظرين) فا  التفريع 
 ووسل الندا  بني ذلك.  
وذكررت هرذف احلالرة مرن أوصراد نفسريته بعثرا لكراهيتره يف نفرروس البشرر الرذين يررون أن حرق الرنفس األبيرة أن أتنر  مررن  

عم  احلياة الذميمة احملقرة، وذلك شأن العرب، فهذا علموا هذا احلو  من حال إبليس أبمضوف واحتقروف فلم يرضوا بك  
 ينسب إليه. 

واإلنظار: اإلمهال والتأها. وتقدم يف قوله (فنظرة إىل ميسرة) يف سورة البقرة. واملراد أتهرا إماتتره ألن اإلنظرار ال يكرون  
 للذات، فتعني أنه لبع  أحواهلا وهو املوت بقرينة السياق. 

  البشرر، فرأراد اإلنظرار إىل عهرر مردة ودرود نروع وعرب عن يوم الدين ب(يوم يبعثون) متهيدا ملرا عقرد عليره العرزم مرن إغروا 
اإلنسرران يف الرردنيا. وهلررق هللا فيرره حررب النظرررة الررق قرردرها هللا لرره وهلقرره ألدلهررا وأدرر  عاثرهررا ليحمرر  أوزار تبعررة ذلررك 
 بسبب كسبه واهتيارف تلك احلالة، فهن ذلك الكسب واالهتيرار هرو الرذي ةعلره م لمرا ملرا هلرق لره، كمرا أومرأ إىل ذلرك

 البيان النبوي بقوله (ك  ميسر ملا هلق له). 
وضما (يبعثون) للبشر املعلومني من تركيب هلق عدم  عليه الس م  ، وأنه يكون له نس  وال سيما حيث هلقت زوده  

 حينئذ فهن ذلك يقتضي أن يكون منهما نس . 
قضا  حلق حسن النظم، وملا فيه من التعليم أبن  وعرب عن يوم البعث ب(يوم الوقت املعلوم) تفننا تفاداي من إعادة اللفظ 

 هللا يعلم ذلك األد ، فاملراد: املعلوم لدينا. وةوز أن يراد املعلوم للناس أيضا علما إلاليا. 
 وفيه تعري  أبن من   يؤمنوا بذلك اليوم من الناس ال يعبأ هبم فهم كالعدم.   
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ينقضري مرن عرا  احليراة الردنيا وأن نظامهرا قرالم علرى التصرارع برني ايرا  وهذا اإلنظار رمز إهلري علرى أن انمروس الشرر ال 
والشر واألهيار واألشرار، قال تعاىل (ب  نقذد ابحلق على الباط ) وقال (كذلك يضررب هللا احلرق والباطر ). فلرذلك   

 د عنها. يستمن نظام العا  عن إقامة قوانني العدل والص ح وإيداعها إىل الكفاة لتنفيذها والذو 
 وعطفت مقوالت هذف األقوال ابلفا  ألن ك  قول منها أاثرف الك م الذي قبله فتفرع عنه.  
[) البررا  يف (مبررا 40[ إال عبررادك مررنهم املخلصررني]39(قررال رب مبررا أغررويتين ألزيررنن هلررم يف األرض وألغرروينهم ألعررني] 

 بب أن هلقتين غاواي فسأغوي الناس. أغويتين) للسببية، و(ما) موصولة، أي بسبب إغوالك إايي، أي بس
 وال م يف (ألزينن) الم قسم حمذود مراد هبا التأكيد، وهو القسم املصرح به يف قوله (قال فبعزتك ألغوينهم ألعني).  
والتزيني: التحسني، أي دع  الشي  زينا، أي حسنا. وحذد مفعول (ألزيينن) لظهورف مرن املقرام، أي ألزيرنن هلرم الشرر  

ئات فاوهنرا حسرنة، وأزيرن هلرم اإلقبرال علرى املر ذ الرق تشرملهم عرن الوادبرات. وتقردم عنرد قولره تعراىل (زيرن للرذين  والسري
 كفروا احلياة الدنيا) يف سورة البقرة. 

واإلغوا : دعلهم غاوين. والمواية  بفتح المني  : الض ل. واملعىن: وألضلنهم. وإغوا  الناس كلهم هرو أشرد أحروال غايرة  
 موي إذ كانت غوايته متعدية إىل أةاد غواية غاف. امل
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وهبررذا يعلررم أن قولرره (مبررا أغررويتين) إشررارة إىل غوايررة يعلمهررا هللا وهرري الررق دبلرره عليهررا، فلررذلك اهتررا حلكايتهررا طريقررة   

ن العظمررة اإلهليررة تصرردف عررن املوصررولية، ويعلررم أن كرر م الشرريطان هررذا طفررح مبررا يف دبلترره، ولرريس هررو تشررفيا أو إغاظررة أل
 ذلك. 

وزايدة (يف األرض) ألهنررا أول مررا كطررر ببالرره عنررد هطررور الموايررة القرررتان الموايررة ابلنررزول إىل األرض الررذي دل عليرره قولرره  
تعاىل (فاهرج منها)، أي اهرج مرن اجلنرة إىل األرض كمرا درا  يف اآليرة األهررخ قرال (وقلنرا اهبطروا بعضركم لربع  عردو 

 األرض مستقر)، وألن دع  التزيني يف األرض يفيد انتشارف يف ليع ما على األرض من الذوات وأحواهلا. ولكم يف 
وضمالر: (هلم)، (وألغوينهم) و(منهم)، لبين عدم، ألنه قد علم علما ألقي يف وددانه ابن عدم  عليه الس م  ستكون لره  

 من أهله وملئه. ذرية، أو اكتسب ذلك من أهبار العا  العلوي أايم كان 
ودع  املموين هم األص ، واستثىن منهم عباد هللا املخلصني ألن عزميته منصررفة إىل اإلغروا ، فهرو امللحروي ابتردا  عنردف،  

على أن املموين هم األكثر. وعكسه قوله تعاىل (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك). واالسرتثنا  ال يشرعر 
 للمستثىن منه وال العكس. بقلة املستثىن ابلنسبة 

وقرررئ (املخلصررني)  بفررتح الرر م  لنررافع ومحررزة وعاصررم والكسررالي علررى معررىن الررذين أهلصررتهم وطهرررهتم. و  بكسررر الرر م   
 البن كثا وابن عامر وأيب عمرو، أي الذين أهلصوا لك يف العم . 
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[ وإن دهرنم 42اتبعرك مرن المراوين][ إن عبادي ليس لك عليهم سرلطان إال مرن 41( قال هذا صراط علي مستقيم] 
 [) الصراط املستقيم: هو ايرب والرشاد. 44[ هلا سبعة أبواب لك  ابب منهم دز  مقسوم]43ملوعدهم ألعني]

فاإلشارة إىل ما يؤهذ من اجلملة الواقعرة بعرد اسرم اإلشرارة املبينرة ل هبرار عرن اسرم اإلشرارة وهري للرة (إن عبرادي لريس  
 تكون اإلشارة إىل غا مشاهد تنزي  له منزلة املشاهد، وتنزي  للمسموع منزلة املرلي. لك عليهم سلطان)، ف

مث إن هذا املنزل منزلرة املشراهد هرو مرع ذلرك غرا مرذكور لقصرد التشرويق إىل مساعره عنرد ذكررف. فاسرم اإلشرارة هنرا مبنزلرة  
ان أنره كيرت وكيرت، أو هرذا مرا اشررتخ فر ن ضما الشأن، كما يكتب يف العهود والعقرود: هرذا مرا قاضرى عليره فر ن فر 

 من ف ن أنه ابعه كذا وكذا. 
وةوز أن تكون اإلشارة إىل االستثنا  الذي سبق يف حكايرة كر م إبلريس مرن قولره (إال عبرادك مرنهم املخلصرني) لتضرمنه  

يهم سلطان) مستأنفة أفرادت أنه ال يستطيع غواية العباد الذين أهلصهم هللا للخا، فتكون للة (إن عبادي ليس لك عل
 نفي سلطانه. 

والصراط: مستعار للعم  الذي يقصد منه عامله فالدة. شبه ابلطريق املوص  إىل املكان املطلوب وصروله إليره، أي هرذا   
هو السنة الق وضعتها يف الناس ويف غوايتك إايهم وهي أنك ال تموي إال من اتبعك من الماوين، أو أنك تموي من عدا 

 دي املخلصني. عبا
 و(مستقيم) نعت ل(صراط)، أي ال اعوداج فيه. واستعات االستقامة مل زمة احلالة الكاملة.  
و(على) مستعملة يف الودوب ا ازي، وهو الفع  الدالم الذي ال يتخل  كقوله تعاىل (إن علينا للهدخ)، أي أان التزمنا  

 هلية. اهلدخ ال  يد عنه ألنه مقتضى احلكمة وعظمة اإل
 وهذف اجلملة مما يرس  من األمثال القرعنية.  
وقرأ اجلمهور (علري) بفرتح الر م وفرتح اليرا  علرى أهنرا (علرى) اتصرلت هبرا اي  املرتكلم. وقررأف يعقروب  بكسرر الر م وضرم  

 اليا  وتنوينها  على أنه وص  من العلو وص  به صراط، أي صراط شري  عظيم القدر. 
سنة يف نفروس البشرر أن الشريطان ال يتسرلل إال علرى مرن كران غراواي، أي مرال  للموايرة مكتسربا هلرا واملعىن أن هللا وضع  

دون من كبح نفسه عن الشر. فهن العاق  إذا تعلق به وسواس الشيطان علم ما فيه من إض ل وعلم أن اهلدخ يف ه فه 
يطان فلرم يكرن لره عليره سرلطان، وإذا مرال إىل فهذا توفق ومح  نفسه على اهتيار اهلدخ وصرد إليه عزمه قوي علرى الشر

الضرر ل واستحسررنه واهتررار إرضررا  شررهوته صررار متهيئررا إىل الموايررة فررأغواف الشرريطان فمرروخ. فاالتبرراع جمرراز مبعررىن الطاعررة 
 واستحسان الرأي كقوله (فاتبعوين  ببكم هللا). 
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احلصرول يف املسرتقب  ابلقرينرة ألنره لرو كران غراواي ابلفعر    يكرن  وإط ق (الماوين) مرن ابب إطر ق اسرم الفاعر  علرى  
لسلطان الشيطان عليه فالدة. وقد دل على هذا املعىن تعلق نفي السلطان جبميع العباد، مث استثنا  مرن كران غراواي. فلمرا  

لل سرلطان الشريطان كان سلطان الشيطان ال يتسلل إال على من كان غراواي علمنرا أن مثرة وصرفا ابلموايرة هرو مهيرئ تسر
 على موصوفه. وذلك هو املوصود ابلمواية ابلقوة ال ابلفع ، أي ابالستعداد للمواية ال بوقوعها. 

 فاإلضافة يف قوله تعاىل (عبادي) للعموم كما هو شأن اجلمع املعرد ابإلضافة، واالستثنا  حقيقي وال حاة يف ذلك.  
وعررد مكرران الوعرد. وأطلررق هنررا علررى املصرا إىل هللا اسررتعا املوعررد ملكرران وضرما (موعرردهم) عالررد إىل (مرن اتبعررك)، وامل 

 اللقا  تشبيها له ابملكان املعني بني الناس للقا  معني وهو الوعد. 
ووده الشبه  قق ا ي  جبامع احلر  عليه شأن املواعيد، ألن إه د الوعد حمذور، ويف ذلك متليح هبم ألهنرم ينكررون  

 جعلوا مبنزلة من عني ذلك املكان ل تيان. البعث واجلزا ، ف
 وللة (هلا سبعة أبواب) مستأنفة لوص  حال دهنم وأبواهبا إلعداد الناس حبيث ال تضيق عن دهوهلم.  
والظاهر أن السبعة مستعملة يف الكثرة فيكون كقوله (وامل لكة يدهلون عليهم من ك  ابب)؛ أو أريرد ابألبرواب الكنايرة  

م ألن األبرواب تقتضري منرازل فهري مراترب مناسربة ملراترب اإلدررام ابن تكرون أصرول اجلررالم سربعة تتفررع عن طبقرات دهرن
 عنها ليع املعاصي الكبالر. وعسى أن نتمكن من تشجاها يف وقت عهر. 

مناف من تفريع وقد يكون من للة طبقاهتا طبقة النفاق قال تعاىل (إن املنافقني يف الدرك األسف  من النار). وانظر ما قد 
 ما ينشأ عن النفاق من املذام يف قوله تعاىل (ومن الناس من يقول عمنا اب  وابليوم اآلهر) يف سورة البقرة. 

وللة (لك  ابب منهم دز  مقسوم) صفة ل(أبواب) وتقسريمها ابلتعيرني يعلمره هللا تعراىل. وضرما (مرنهم) عالرد ل(مرن  
يرده  منره، أو لكر  طبقرة مرن النرار قسرم مرن أهر  النرار مقسروم علرى طبقررات  اتبعرك مرن المراوين)، أي لكر  ابب فريرق

 أقسام النار. 
واعلررم أن هررذف األقرروال الررق صرردرت مررن الشرريطان لرردخ احلضرررة القدسررية هرري انكشرراد جلبلررة التطررور الررذي تكيفررت برره  

مرت املاهيرة الشريطانية نفس إبليس من حرني أمب مرن السرجود وكير  تولرد كر  فصر  مرن ذلرك التطرور عمرا قبلره حرىت تقو 
مبقوماهتا كاملة عندما صدر منه قوله (ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم ألعني إال عبادك منهم املخلصني)، فكلما حد  
يف دبلترره فصرر  مررن تلررك املاهيررة صرردر منرره قررول يرردل عليرره؛ فهررو شرربيه بنطررق اجلرروارج ابلشررهادة علررى أهرر  الضرر لة يرروم 

 احلساب. 
إلهلية الق أديبت هبا أقوال الشيطان فمظهر لإوامر التكوينيرة الرق قردرها هللا تعراىل يف علمره لتطرور أطروار وأما األقوال ا  

إبليس املقومة ملاهية الشيطنة، ولإلطاد الق قدرها هللا ملن يعتصم هبا من عبادف ملقاومة سلطان الشريطان. وليسرت تلرك 
 وال بملبة من الشيطان يالقه، فهن ضعفه جتاف عزة هالقه ال يبلغ به إىل ذلك.  األقوال كلها مبناظرة بني هللا وأحد رلوقاته

[ ونزعنررا مررا يف صرردورهم مررن غرر  إهررواان علررى سرررر 46[ ادهلوهررا بسرر م عمنررني]45(إن املتقررني يف دنررات وعيررون] 
يررد ا رررمني إىل [) اسررتئناد ابترردالي، انتقررال مررن وع48[ ال ميسررهم فيهررا نصررب ومررا هررم منهررا مبخررردني]47متقررابلني]

 بشارة املتقني على عادة القرعن يف التفنن. 
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 واملتقون: املوصوفون ابلتقوخ. وتقدمت عند صدر سورة البقرة.  
 و اجلنات: لع دنة. وقد تقدمت عند قوله تعاىل (أن هلم دنات جتري من  تها األهنار) يف أول سورة البقرة.  
منره املررا  مرن األرض. فقررد يكررون انفجارهرا برردون عمر  اإلنسرران. وأسرربابه   و العيرون: لررع عرني اسررم لثقرب أرضرري كرررج 

كثرراة تقرردمت عنررد قولرره تعرراىل (وإن مررن احلجررارة ملررا يتفجررر منرره األهنررار) يف سررورة البقرررة. وقررد يكررون بفعرر  فاعرر  وهررو 
 التفجا. 

لتقردير: يقرال هلرم ادهلوهرا. والقالر  وللة (ادهلوها) معمولة لقرول حمرذود يقردر حراال مرن (املتقرني) والقرينرة ظراهرة. وا 
 هو امل لكة عند إدهال املتقني اجلنة. 

 والبا  من (بس م) للمصاحبة.  
 والس م: التحية. وتقدم يف قوله (وإذا دا ك الذين يؤمنون آبايتنا فق  س م عليكم) يف سورة األنعام.  
 واألمن النجاة من ايود.  
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نررا مرا يف صرردورهم مرن غرر ) عطر  علررى ايرررب، وهرو(يف دنررات وعيرون). والتقرردير: إن املتقرني نزعنررا مررا يف وللرة (ونزع  

 صدورهم من غ . 
والمر   بكسررر المررني  الربم . وتقرردم يف قولرره تعراىل (ونزعنررا مررا يف صرردورهم مرن غرر  جتررري مرن  ررتهم األهنررار) يف سررورة  

  األعراد، أي ما كان بني بعضهم من غ  يف الدنيا.
 و(إهواان) حال، وهو على معىن التشبيه، أي كاإلهوان، أي كحال اإلهوان يف الدنيا.  
وأول من يده  يف هذا العموم أصحاب النهللا صلى هللا عليه وسلم فيما شجر بينهم من احلرواد  الردافع إليهرا اهرت د  

م. كمرا روي عرن علري  كررم هللا ودهره  االدتهاد يف إقامة مصاس املسرلمني، والشردة يف إقامرة احلرق علرى حسرب ادتهراده
أنه قال: إين ألردو من أن أكون أان وطلحة ممن قال هللا تعاىل (ونزعنا ما يف صدورهم من غ  إهواان). فقرال داهر  مرن 
شيعة علي امسه احلرار  برن األعرور اهلمرذاين: كر  هللا أعردل مرن أن ةمعرك وطلحرة يف مكران واحرد. فقرال علري  فلمرن 

 أم لك بفيك الرتاب  .  هذف اآلية ال
والسرررر: لررع سرررير. وهررو حممرر  كالكرسرري متسررع ميكررن االضررطجاع عليرره. واالتكررا : جملررس أصررحاب الدعررة والرفاهيررة  

 لتمكن اجلالس عليه من التقلب كي  شا  حىت إذا م  دلسة انقلب لماها. 
 ثة. والتقاب : كون الواحد قبالة غاف، وهو أده  يف التأنس ابلرؤية واحملاد 
 واملس: كناية عن اإلصابة.  
 والنصب: التعب الناشئ عن استعمال اجلهد.  
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[) هذا تصدير لرذكر القصرص الرق أريرد مرن 50[ وأن عذايب هو العذاب األليم]49(نهللا عبادي أين أان المفور الرحيم] 
  التذكا هبا املوعظة مبا ح  أبهلها، وهي قصة قوم لوط وقصة أصحاب األيكة وقصة مثود.

 وابتدئ ذلك بقصة إبراهيم  عليه الس م  ملا فيها من كرامة هللا له تعريضا ابملشركني إذ   يقتفوا عاثرف يف التوحيد.  
 فاجلملة مستأنفة استئنافا ابتداليا وهو مرتبل بقوله يف أوال  السورة (وما أهلكنا من قرية إال وهلا كتاب معلوم).  
تشويق السرامعني إىل مرا بعردف كقولره تعراىل (هر  أاتك حرديث اجلنرود) و روف. واملقصرود هرو وابتدا  الك م بفع  اإلنبا  ل 

قوله تعاىل اآليت (ونبيهم عن ضي  إبراهيم).وإمنا قدم األمر إبع م النراس مبمفررة هللا وعذابره ابتردا  ابملوعظرة األصرلية قبر  
مررن املررؤمنني ألن ذلررك دالررر بررني أثررر المفررران وبررني أثررر  املوعظررة جبزليررات حررواد  االنتقررام مررن املعانرردين وإجنررا  مررن بيررنهم

 العذاب. 
 وقدمت املمفرة على العذاب لسبق رمحته غضبه.  
 وضما (أان) وضما (هو) ضماا فص  يفيدان أتكيد ايرب.  
أين) علرى قررا ة واعلم أن يف قوله تعاىل (نهللا عبادي) إىل (الرحيم) من احملسنات البديعة حمسرن االترزان إذا سركنت اي  (  

اجلمهور بتسكينها، فهن اآلية أتيت متزنة على ميرزان حبرر ا ترث الرذي حلقره ايرنب يف عروضره وضرربه فهرو مرتفعلن فع ترن 
 مرتني. 

[ قالوا ال تود  إان نبشرك بم م 52[ إذ دهلوا عليه فقالوا سلما قال إان منكم ودلون]51(ونبيهم عن ضي  إبراهيم] 
[ قرال 55[ قالوا بشرانك ابحلق ف  تكن من القانطني]54متوين على أن مسين الكرب فبم تبشرون][ قال أبشر 53عليم]

[) هرذا العطر  مرع ا راد الفعر  املعطرود ابلفعر  املعطرود عليره الصريمة دلير  56ومن يقنل من رمحة ربه إال الضرالون]
رمحتره تعراىل وعذابره و(ضري  إبرراهيم): امل لكرة  على أن املقصود اإلنبا  بك  األمرين ملناسبة ذكر القصة أهنا من مظاهر

 الذين تشكلوا بشك  أانس غراب  مارين ببيته . وتقدمت القصة يف سورة هود. 
وللة (قال إان منكم وددون) دا ت مفصولة بدون عطر  ألهنرا درواب عرن للرة (قرالوا سر ما). وقرد طروي ذكرر ردف  

ه (قرال سر م قروم منكررون)، أي قرال إان مرنكم ودلرون بعرد أن رد السر م. الس م عليهم إةازا لظهورف. وصرح به يف قولر
 ويف سورة هود أنه أودس منهم هيفة حني رعهم   ميدوا أيديهم لإك . 

وضرما (إان) مررن كر م إبررراهيم  عليره السرر م  فهررو يعرين برره نفسره وأهلرره، ألن الضرري  طرقروا بيررتهم يف غرا وقررت طررروق  
شرا؛ فلما سلموا عليه فا هم بطلب األمن، فقال (إان منكم ودلون)، أي أهفتموان. ويف سورة  الضي  فظنهم يريدون به

 الذارايت أنه قال هلم (قوم منكرون). 
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 والود : ايال . والود   بفتح اجليم  ايود. ووقع يف سورة هود (نكرهم وأودس منهم هيفة).   
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 م امل لكررة، فاقتصررر علرى جمرراوبتهم إايف عررن قولرره (إان مررنكم ودلررون)، فنهايررة اجلررواب وقرد لررع يف هررذف اآليررة متفرررق كرر 
 هو(ال تود ). 

وأما للرة (إان نبشررك بمر م علريم) فهري اسرتئناد كر م عهرر بعرد أن قردم إلريهم القررخ وحضررت امرأتره فبشرروف حبضررهتا   
 كما فص  يف سورة هود. 

 أي عليم ابلشريعة أبن يكون نبيا.   والم م العليم: إسحاق  عليه الس م 
وقد حكي هنا قوهلم إلبراهيم  عليه الس م  ، وحكي يف سورة هود قوهلم المرأته ألن البشارة كانت هلما معا فقد تكرون  

حاصلة يف وقت واحد فهي بشاراتن ابعتبار املبشر، وقد تكون حصلت يف وقتني متقاربني بشروف ابنفراد مث دا ت امرأته 
 وها. فبشر 
وقرأ اجلمهور (نبشرك)  بضم النون وفتح املوحدة وتشديد الشني املكسورة مضرارع بشرر ابلتشرديد  . وقررأ محرزة (نبشررك)   

 بفتح النون وسكون املوحدة وضم الشني  وهي لمة. يقال: بشرف يبشرف من ابب نصر. 
 واالستفهام يف (أبشرمتوين) للتعجب.  
 ة اقرتان البشارة مبس الكرب إايف. و(على) مبعىن (مع) دالة على شد 
 واملس: اإلصابة. واملعىن تعجب من بشارته بولد مع أن الكرب مسه.  
وأكد هذا التعجب ابالستفهام الثاين بقوله (فبم تبشررون) اسرتفهام تعجرب. نرزل األمرر العجيرب املعلروم منزلرة األمرر غرا  

 املعلوم ألنه يكاد يكون غا معلوم. 
 م  عليه الس م  من البشارة أهنم م لكة صادقون فتعني أن االستفهام للتعجب. وقد علم إبراهي 
 وحذد مفعول (بشرمتوين) لداللة الك م عليه.  
قرأ انفع (تبشرون)  بكسر النون رففة دون إشباع  على حذد نون الرفع وحذد اي  املتكلم وك  ذلك ختفي  فصيح.  

ى حررذد اي  املررتكلم هاصررة. وقرررأ البرراقون  بفررتح النررون  علررى حررذد املفعررول وقرررأ أبررن كثررا  بكسررر النررون مشررددة  علرر
 لظهورف من املقام، أي تبشروين. 

ودواب امل لكة إايف أبهنم بشرروف ابيررب احلرق، أي الثابرت ال شرك فيره إبطراال ملرا اقتضراف اسرتفهامه بقولره (فربم تبشررون)  
. فك مهرم رد لك مره ولريس درواب علرى اسرتفهامه ألنره اسرتفهام من أن ما بشروف به أمرر يكراد أن يكرون منتفيرا وابطر 

 غا حقيقي. 
مث هنرروف عررن اسررتبعاد ذلررك أبنرره اسررتبعاد رمحررة القرردير بعررد أن علررم أن املبشرررين هبررا مرسررلون إليرره مررن هللا فاسررتبعاد ذلررك   

ذلرك اسرتبعاد املتعجرب مرن حصروله   يفضي إىل القنوط من رمحة هللا فقالوا (ف  تكن من القرانطني). ذلرك أنره ملرا اسرتبعد
كان ذلك أثرا من عاثر رسوخ األمور املعتادة يف نفسه حبيث   يقلعه منها ايرب الذي يعلم صدقه فبقى يف نفسه بقية من 
الرررتدد يف حصررول ذلررك فقاربررت حالررة تلررك حررال الررذين ييأسررو مررن أمررر هللا. وملررا كرران إبررراهيم  عليرره السرر م  منزهررا مررن 

محة هللا دا وا يف موعظته بطريقة األدب املناسب فنهوف عن أن، يكون من زمرة القانطني  ذيرا له مما يدهله القنوط من ر 
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يف تلك الزمرة، و  يفرضوا أن يكون هو قانطا لرفعة مقام نبوته عن ذلك. وهو يف هذا املقام كحالة يف مقام ما حكاف هللا 
 تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلهللا).  عنه من قوله (أرين كي   ي املوتى قال أو  

 وهذا النهي كقوله هللا تعاىل لنوح  عليه الس م  (إين أعظك أن تكون من اجلاهلني).  
وقد ذكرته املوعظة مقام نسيه فقال (ومن يقنل من رمحة ربه إال الضالون). وهو استفهام إنكار يف معرىن النفري، ولرذلك  

نرره   يررذهب ادتنرراب القنرروط مررن رمحررة هللا، ولكنرره امتلكرره املعترراد فتعجررب فصررار ذلررك  اسررتثىن منرره (إال الظررالون). يعررين أ
 كالذهول عن املعلوم فلما نبهه امل لكة أد  تنبيه تذكا. القنوط: اليأس. 

وقرأ اجلمهور (ومن يقنل)  بفتح النون  . وقرأف أبو عمرو والكسالي ويعقوب وهلر   بكسرر النرون  ومهرا لمتران يف فعر   
 ل. قن
قال أبو علي الفارسي: قنل يقنل  بفتح النون يف املاضي وكسرها يف املستقب  من أعلى اللمات. قال تعاىل (وهرو الرذي  

 ينزل الميث من بعد ما قنطوا). 
قلت: ومن فصاحة القرعن اهتيارف ك  لمة يف موضع كوهنا فيه أفصح، فما دا  فيه إال الفرتح يف املاضري، ودرا  املضرارع  

 والكسر على القرا تني.  ابلفتح
[ إال 59[ إال عل لروط إان ملنجروهم ألعرني]58[ قالوا إان أرسلنا إىل قوم جمرمني]57(قال فما هطبكم أيها املرسلون] 

 [)  60امرأته قدران إهنا ملن المابرين]
 

 2311صفحة : 
 
ان فضر  إبرراهيم  عليره السر م  وبرني موعظرة حكاية هذا احلوار بني إبراهيم وامل لكة  عليهم الس م  ألنره ةمرع برني بير  

قري  مبا ح  ببع  األمرم املكرذبني انتقر  إبرراهيم  عليره السر م  إىل سرؤاهلم عرن سربب نرزوهلم إىل األرض، ألنره يعلرم أن 
صال سرادة امل لكة ال ينزلون إال ألمر عظيم كما قال تعاىل (ما تنزل امل لكة إال ابحلق). وقد نزل امل لكة يوم بدر الستئ

 املشركني ورؤسالهم. 
 والطب تقدم يف قوله تعاىل (قال ما هطبكن) يف سورة يوس .  
 والقوم ا رمون هم قوم سدوم وقراها. وتقدم ذكرهم يف سورة هود.  
 واالستثنا  يف (إال عل لوط) منقطع ألهنم غا جمرمني. واستثنا  (إال امرأته) متص  ألهنا من عل لوط.  
ملنجرروهم ألعررني) اسررتئناد بيررراين لبيرران اإللررال الررذي يف اسررتثنا  عل لررروط مررن متعلررق فعرر  (أرسررلنا) لررردفع  وللررة (إان 

 احتمال أهنم   يرسلوا إليهم وال أمروا إبجنالهم. 
ويف قوله (أرسلنا إىل قوم جمرمني) إةاز حذد وتقدير الك م: إان أرسلنا إىل لروط ألدر  قروم جمررمني، أي لعرذاهبم. ودل  
 لك على االستثنا  يف (إال عل لوط). ذ
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وقرأ اجلمهور (ملنجوهم)  بفتح النون وتشديد اجلريم  مضرارع جنرى املضراع . وقررأ محرزة والكسرالي وهلر   بكسرر النرون  
 وختفي  اجليم  مضارع أجنى املهموز. 

لرروط  عليره السرر م  وعلره مررن  وإسرناد التقردير إىل ضررما امل لكرة ألهنررم مزمعرون علرى سررببه. وهرو مررا وكلروا برره مرن  رذير 
 االلتفات إىل العذاب، وتركهم  ذير امرأته حىت التفتت فح  هبا ما ح  بقوم لوط. 

 وقرأ اجلمهور (قدران)  بتشديد الدال  من التقدير. وقرأف أبو بكر عن عاصم  بتخفي  الدال  من قدر ا رد ومها لمتان.  
ن) متعلقة لفع  (قدران) عن العم  يف مفعوله. وأص  الك م غبورهرا، أي ذهاهبرا وللة (إهنا ملن المابرين) مستأنفة. و(إ 

 وه كها. 
 والتعليق يطرأ على األفعال كلها وإمنا يكثر يف أفعال القلوب ويق  يف غاها. وليس من هصالصها على التحقق.  
 وتقدم ذكر المابرين يف سورة األعراد.  
[ وأتينراك ابحلرق 63[ قالوا دئناك مبا كانوا فيره ميررتون]62قال إنكم قوم منكرون][ 61(فلما دا  عل لوط املرسلون]  

 [). 65[ فاسر أبهلك بقطع من اللي  واتبع أدابرهم وال يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون]64وإان لصادقون]
اهيم. والتقردير: ففررارقوف تفريرع علرى حكايرة قصرتهم مررع إبرراهيم وقرد طروخ مرا هررو معلروم مرن هرروج امل لكرة مررن عنرد إبرر  

 وذهبوا إىل لوط فلما دا وا لوطا. 
 وعرب آبل لوط  عليه الس م  ألهنم نزلوا يف منزلة بني أهله فجا وا عله وإن كان املقصود ابيطاب وا ي  هو لوط.  
قبال  الق كانت متر وتوىل لوط  عليه الس م  تلقيهم كما هو شأن كبا املنزل ولكنه وددهم يف شك  غا معرود يف ال 

هبم فأهلم إىل أن هلم قصة غريبة ولذلك قال هلم (إنكم قوم منكرون)، أي ال تعرد قبيلتكم.وتقدم قوله تعاىل (نكرهم) يف 
 سورة هود. 

 وقد أدابوف مبا يزي  ذلك إذ (قالوا ب  دئناك مبا كرانوا فيره ميررتون) إضررااب عرن قولره (إنكرم قروم منكررون) وإبطراال ملرا ظنره 
 من كوهنم من البشر الذين   يعرد قبيلتهم ف  أيمنهم أن يعاملوف مبا يضرف. 

وعرب عن العذاب ب(ما كانوا فيه ميرتون) إميا  إىل وده بنا  ايرب وهو التعذيب، أي ابألمر الذي كان قومرك يشركون يف  
 حلوله هبم وهو العذاب، فعلم أهنم م لكة. 

 ك ذي  جبملة (وإان لصادقون). واملراد ابحلق ايرب احلق، ولذل 
وقولرره (قررالوا برر  دئنرراك مبررا كررانوا فيرره ميرررتون وأتينرراك ابحلررق وإان لصررادقون) حكايررة يطرراب امل لكررة لوطررا  عليرره السرر م   

ملعىن عباراهتم حمولة إىل نظم عريب يفيد معىن ك مهم يف نظم عريب بليغ، فبنا أن نبني هصالص هذا النظم العريب: فهعرادة 
  (أتينرراك) بعررد واو العطرر  مررع أن فعرر  (أتينرراك) مرررادد لفعرر  (دئنرراك) دون أن يقررول: وابحلررق،  تمرر  أن يكررون فعرر

للتأكيررد اللفظرري ابملرررادد. والتعبررا يف أحررد الفعلررني مبررادة ا رري  ويف الفعرر  اآلهررر مبررادة اإلتيرران  رررد التفررنن لرردفع تكرررار 
(وال أيتونررك مبثر  إال دئنرراك ابحلررق وأحسرن تفسرراا). وعليره تكررون البررا  يف الفعر  الواحررد، كقولره تعرراىل يف سررورة الفرقران 

 قوله (مبا كانوا فيه ميرتون) وقوله (ابحلق) للم بسة. 
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 2312صفحة : 

 
و تمر  أن تكررون لررذكر الفعر  الثرراين وهررو (وأتينرراك) هصوصرية ال تفرري هبررا واو العطرر  وهري مراعرراة اهررت د ا رررورين   

سبة ك  منها للفع  الذي تعلق هو به. فلما كان املتعلق بفع  (دئناك) أمرا حسريا وهرو العرذاب الرذي كرانوا ابلبا  يف منا
فيه ميررتون، وكران مرا يصرح أن يسرند إليره ا ري  مبعرىن كراحلقيقي، إذ هرو جمري  جمرازي مشرهور مسرو للحقيقري، أوثرر فعر  

ه ميرررتون). وتكررون البررا  املتعلقررة برره للتعدديررة ألنرره أدرررا وا (دئنرراك) ليسررند إىل ضررما املخرراطبني ويعلررق برره (مررا كررانوا فيررر
العذاب، قوله تعاىل (مبا كانوا فيه ميرتون) موقع مفعول به، كما تقول  ذهبرت بره  مبعرىن أذهبتره وإن كنرت   ترذهب معره، 

 ي مبنزلة مهزة التعدية. أال ترخ إىل قوله تعاىل (فهما نذهنب بك) أي نذهبك من الدنيا، أي منيتك. فهذف البا  للتعدية وه
وأما متلق فع  (أتيناك) وهو(ابحلق) فهو أمر معنوي ال يقع منره اإلتيران فر  يتعلرق اإلتيران بفعر  اإلتيران مرادة ا ري  إىل  

مرادة اإلتيرران تنبيهررا علرى إرادة معررىن غررا املرراد ابلفعرر  السررابق، أعررين ا ري  ا ررازي. فررهن هرذا اإلتيرران مسررند إىل امل لكررة 
عنراف احلقيقرري، وكرانوا يف إتيرراهنم م بسرني للحررق، أي الصردق، ولرريس الصردق مسررندا إليره اإلتيرران. فالبرا  يف قولرره تعرراىل مب

 (ابحلق) للم بسة ال للتعددية. 
والقطع  بكسر القاد وسكون الطا   اجلز  األها من اللي . وتقدم عند قوله تعاىل (قطعنرا مرن اللير  مظلمرا) يف سرورة  

 يونس. 
وأمروف أن ةع  أهله قدامه ويكون من هلفهم، فهو يتبع أدابرهم، أي ظهورهم ليكون كاحلال  بينهم وبني العذاب الذي  

   بقومه بعقب هروده تنويها بربكة الرسول (عليه الس م) وألهنم أمروف أن ال يلتفت أحد من أهله إىل داير قومهم ألن 
  أهله كافون االلتفات ألنره يرراقبهم. وقرد مضرى تفضري  ذلرك يف سرورة هرود، العذاب يكون قد نزل بدايرهم. فبكونه ورا

 وأن امرأته التفتت فأصاهبا العذاب. 
و(حيث تؤمرون) أي حيث تؤمرون ابملضي. و  يبينوا له املكان الذي يقصدف إال وقت ايروج، وهو مدينة عمورية، كما  

 تقدم يف سورة هود. 
[)  (قضينا) قدران، وضرمن معرىن أوحينرا فعردي ب(إىل). 66دابر هؤال  مقطوع مصبحني](وقضينا إليه ذلك األمر أن  

 والتقدير: وقضينا ذلك األمر فأوحينا إليه، أي إىل لوط  عليه الس م  أي أوحينا إليه مبا قضينا. 
 و(ذلك األمر) إهبام للتهوي . واإلشارة للتعظيم، أي األمر العظيم.  
للة مفسرة ل(ذلك األمر) وهي املناسبة للفع  املضمن وهو(أوحينا). فصار التقدير: وقضينا  و(أن دابر هؤال  مقطوع) 

األمر وأوحينا إليه أن دابر هؤال  مقطوع. فنظم الك م هذا النظم البديع الوافر املعىن مبا يف قوله (ذلرك األمرر) مرن اإلهبرام 
 والتعظم. 

ان كر  مرن إهبرام اإلشرارة ومرن فعر  (أوحينرا) املقردر املضرمن، فرتم ذلرك وجمي  للة (دابر) مفسرة مرع صرلوحية (أن) لبير 
 إةاز بديع معجز. 
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 والدابر: اآلهر، أي عهر شخص.  
وقطعرره: إزالترره. وهررو كنايررة عررن استئصرراهلم كلهررم، كمررا تقرردم عنررد قولرره تعرراىل (فقطررع دابررر القرروم الررذين ظلمرروا) يف سررورة  

 األنعام. 
 وإشارة (هؤال ) إىل قومه.  
و(مصرربحني) داهلررني يف الصررباح، أي يف أول وقترره، وهررو حررال مررن اسررم اإلشررارة. ومبرردأ الصررباح وقررت شررروق الشررمس  

 ولذلك قال بعدف (فأهذهتم الصيحة مشرقني). 
[) عط  دز  69[ واتقوا هللا وال ختزون]68[ قال إن هؤال  ضيفي ف  تفضحون]67(ودا  أه  املدينة يستبشرون] 

 اجلز  األهم فيها. من قصة قوم لوط وهو 
وجمي  أه  املدينة إليه وحماورته معهم كان قب  أن يعلم أهنم م لكة ولو علم ذلك ملا أشفق مما عرزم عليره أهر  املدينرة ملرا  

علم مبا عزموا عليه بعد جمادلتهم معه، كما دا  يف قوله تعاىل (قالوا اي لوط إان رس  ربك لن يصلوا إليك) يف سورة هود. 
  تفيد ترتب معطوفها. والواو ال

وةروز دعرر  اجلملررة يف موضررع احلررال مرن ضررما لرروط املسررترت يف فعرر  (قرال إنكررم قرروم منكرررون)، أو اهلررا  يف (إليرره)، وال  
 إشكال حينئذ.واملدينة هي سلوم. 

صرريغ و(يستبشرررون) يفرحررون ويسرررون. وهررو مطرراوع بشرررف فاستبشررر، قررال تعرراىل (فاستبشررروا ببرريعكم) يف سررورة برررا ة. و  
بصيمة املضارع إلفادة التجدد مبالمة يف الفرح. وذلك أهنم علموا أن ردراال غرراب  حلروا ببيرت لروط  عليره السر م  ففرحروا 

 بذلك ليمتصبوهم كعادهتم السيئة. وقد تقدمت القصة يف سورة هود. 
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ويعررد ذلررك مذلررة ملضرريفه. وقررد ذكرررهم ابلرروازع والفضررح والفضرريحة: شررهرة حررال شررنيعة. وكررانوا يتعرراون إبهانررة الضرري    

الديين وإن كانوا كفارا استقصرا  للردعوة الرق درا  هبرا، وابلروازع العرريف فقرال (واتقروا هللا وال خترزون) كمرا يف قرول عبرد برين 
 احلسحاس:          

هرزي يف احليراة الردنيا) يف أوالر   كفى الشيب واإلسر م للمرر  انهيرا وايرزي : الرذل واإلهانرة. وتقردم يف قولره تعراىل (إال   
 سورة البقرة. وتقدم يف مث  هذف القصة يف سورة هود. 

[ 72[ لعمررك إهنرم لفري سركرهتم يعمهرون]71[ قال هؤال  بنايت إن كنرتم فراعلني]70( قالوا أو   ننهك عن العاملني] 
[ إن يف ذلررك آلايت 74سررجي ][ فجعلنررا عاليهررا سررافلها وأمطررران علرريهم حجررارة مررن 73فأهررذهتم الصرريحة مشرررقني]

[) الرواو يف (أو   ننهرك) عطر  علرى كر م 77[ إن يف ذلرك آليرة للمرؤمنني]76[ وإهنرا لبسربي  مقريم]75للمترومسني]
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لرروط  عليرره السرر م  دررار علررى طريقررة العطرر  علررى كرر م المررا كقولرره تعرراىل (قررال ومررن ذريررق) بعررد قولرره تعرراىل (قررال إين 
 البقرة.  داعلك للناس إماما) يف سورة

 واالستفهام إنكاري، واملعطود هو اإلنكار.  
و(العاملني) الناس. وتعدية النهي إىل ذات العاملني على تقدير مضاد دل عليه املقام، أي أ  ننهرك عرن محايرة النراس أو  

عررون السرربي  عررن إدررازهتم، أي أن عليررك أن ختلرري بيننررا وبررني عادتنررا حررىت ال يطمررع املررارون يف محايتررك، وقررد كررانوا يقط
 يتعرضون للمارين على قراهم. و(العاملني) تقدم يف الفا ة. وأرادوا به هنا أصناد القبال  لقصد التعميم. 

 وعرض عليهم بناته ظنا أن ذلك يردعهم ويطفئ شبقهم. ولذلك قال (إن كنتم فاعلني).  
د بره بنرات صرلبه وكرن اثنترني أو ثر اث، وةروز أن وقد تقدم يف سورة هود معىن عرضه بناته، وأن قولره (بنرايت) ةروز أن يررا 

 يراد به بنات القوم كلهم تنزي  هلم منزلة بناته ألن النهللا كأب ألمته. 
وللة (لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون) معرتضة بني أدزا  القصة للعربة يف عدم ددوخ املوعظة فيمن يكون يف سكرة  

 هواف. 
 ليه وسلم من قب  هللا تعاىل. وقي  هو من ك م امل لكة بتقدير قول. واملخاطب هبا حممد صلى هللا ع 
 وكلمة (لعمرك) صيمة قسم. وال م الداهلة على لفظ (عمر)   القسم.   
والعمر  بفتح العني وسكون ال م  أصله لمة يف العمر بضم العني، فخص املفتوح بصيمة القسم يفته ابلفتح ألن القسرم   

الك م. فهو قسم حبياة املخاطب به. وهرو يف االسرتعمال إذا دهلرت عليره   القسرم رفعروف علرى االبتردا   كثا الدوران يف
 حمذود ايرب ودواب. والتقدير: لعمرك قسمي. 

وهررو مررن املواضررع الررق  ررذد فيهررا ايرررب حررذفا الزمررا يف اسررتعمال العرررب اكتفررا  بداللررة الرر م علررى معررىن القسررم. وقررد  
 ال م فحينئذ يقرنونه ابسم اجل لة وينصبوهنما، كقول عمر بن أيب ربيعة:          يستعملونه بما 

عمررك هللا كير  يلتقيران فنصرب عمرر بنرزع ايراف  وهررو اب  القسرم ونصرب اسرم اجل لرة علرى أنره مفعرول املصرردر، أي   
م أحرد تعظريم لره، فاسرتعم  لفرظ القسرم  بتعماك هللا مبعىن بتعظيمك هللا، أي قولك هللا لعمرك تعظيما   ألن القسم ابسر

كنايررة عرررن التعظرريم، كمرررا اسرررتعم  لفررظ التحيرررة كنايررة عرررن التعظررريم يف كلمررات التشرررهد  التحيررات    أي أقسرررم عليرررك 
بتعظيمك ربك. هذا ما يظهر   يف توديه النصب، وقد هالفت فيره أقروال أهر  اللمرة بعر  رالفرة ألدفرع مرا عررض هلرم 

 من إشكال. 
ذهاب العق . مشتقة من السركر  بفرتح السرني  وهرو السرد والملرق. وأطلقرت هنرا علرى الضر ل تشربيها لملبرة  والسكرة: 

 دواعي اهلوخ على دواعي الرشاد بذهاب العق  وغشيته. 
 و(يعمهون) يتحاون وال يهتدون. وقد تقدم عند قوله تعاىل (وميدهم يف طمياهنم يعمهون) يف سورة البقرة.  
 م الصيحة مشرقني) تفريع على للة (وقضينا إليه ذلك األمر). وللة (فأهذهت 
 والصيحة: صعقة يف اهلوا ، وهي صواعق وزالزل وفيها حجارة من سجي . وقد مضى بياهنا يف سورة هود.  
 وانتصب (مشرقني) على احلال من ضما الميبة. وهو اسم فاع  من أشرقوا إذا دهلوا يف وقت شروق الشمس.  
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 عاليها سافلها) للمدينة. وضما (عليهم) عالد إىل ما عادت عليه ضمالر اجلمع قبله. وضماا ( 
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وللررة (إن يف ذلررك آلايت للمتررومسني): تررذيي . واآلايت: األدلررة، أي داللرر  علررى حقررالق مررن اهلدايررة وضرردها، وعلررى   

 تعرض املكذبني رسلهم لعقاب شديد. 
يع ما تضمنته القصة املبدو ة بقولره تعراىل (ونبريهم عرن ضري  إبرراهيم). ففيهرا مرن اآلايت عيرة واإلشارة (يف ذلك) إىل ل 

نزول امل لكة يف بيت إبرراهيم  عليره السر م  كرامرة لره، وبشرارته بمر م علريم، وإعر م هللا إايف مبرا سريح  بقروم لروط كرامرة 
ا  لرروط  عليرره السرر م  وعلرره، وإهرر ك قومرره وامرأترره ملناصرررهتا إلبررراهيم  عليهمررا السرر م  ، ونصررر هللا لوطررا ابمل لكررة، وإجنرر

 إايهم، وعية عماية أه  الض لة عن دالل  اإلانبة، وعية غضب هللا على املسرتسلني يف عصيان الرس . 
 نزل عليه عيرة وتقدم الك م على لفظ عية عند قوله تعاىل (والذين كفروا وكذبوا آبايتنا) يف سورة البقرة. وقوله (وقالوا لوال 

 من ربه) يف سورة األنعام. 
واملتومسون أصحاب التوسم وهو التأم  يف السمة، أي الع مة الدالة على املعلرم، واملرراد للمترأملني يف األسرباب وعواقبهرا  

يتعظرروا؛ ابن وأولئرك هرم املؤمنرون. وهرو تعررري  ابلرذين   ترردعهم العررب أبهنرم دون مرتبررة النظرر تعريضرا ابملشرركني الرذين   
    هبم ما ح  ابألمم من قبلهم الق عرفوا أهبارها ورأوا عاثرها. 

ولذلك أعقب اجلملة جبملة (وإهنا لبسبي ) مقيم، أي املدينرة املرذكورة عنفرا هري بطريرق ابق يشراهد كثرا مرنكم عاثرهرا يف  
 رون عليهم مصبحني وابللي  أف  تعقلون). ب د فلسطني يف طريق جتارتكم إىل الشام وما حوهلا، وهذا كقوله (وإنكم لتم

واملقيم: أصله الشخص املستقر يف مكانه غا مر  . وهو هنا مستعار آلاثر املدينة الباقية يف املكان بتشربيهه ابلشرخص  
 املقيم. 

ن الترذكا ابن وللة (إن يف ذلك آلية للمؤمنني) تذيي . واإلشارة إىل ما تقردم مرن قولره مرن القصرة مرع مرا انضرم إليهرا مر 
 قراهم واضحة فيها عاثر ايس  واألمطار ابحلجارة احملماة. 

 وعرب يف التذيي  ابملؤمنني للتنبيه على أن املتومسني هم املؤمنون.  
ودع  ذلك (عية) ابإلفراد تفننا ألن (عية) اسم دنس يصدق ابملتعدد، علرى أن جممروع مرا حصر  هلرم عيرة علرى املقصرود  

بررة املكررذبني. ويف مطرراوي تلررك اآلايت عايت. والررذي يف درة التنزيرر ، أي الفرررق بررني لررع اآلايت يف مررن القصررة وهررو عاق
األول، وإفررادف اثنيرا يف هرذف اآليررة أبن مرا قرص مررن حرديث لروط وضرري  إبرراهيم ومرا كرران مرن عاقبرة أمرررهم كر  درز  مررن 

 ذلك يف نفسه عية. 
 وط بسبي  مقيم فهو يف للته عية واحدة. فتأم . فاملشار إليه بذلك هو عدة عايت. وأما كون قرية ل 
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[ فانتقمنررا مررنهم) عطرر  قصررة علررى قصررة ملررا يف كلتيهمررا مررن املوعظررة. وذكررر 79(وإن كرران أصررحاب األيكررة لظرراملني]  
هاتني القصتني املعطوفتني تكمي  وإدماج إذ ال ع قرة بينهمرا وبرني مرا قبلهمرا مرن قصرة إبرراهيم وامل لكرة. وهرص ابلرذكر 

حاب األيكررة وأصررحاب احلجرر ألهنررم مثرر  قروم لرروط يف موعظررة املشرركني مررن امل لكررة ألن أهر  مكررة يشرراهدون داير أصر
 هذف األمم الث  . 

و(إن) رففة (إن) وقد أمه  عملها ابلتخفي  فدهلت على للة فعلية. وال م الداهلة على (لظاملني) ال م الفارقة بني  
 ن) النافية. (إن) الق أصلها مشددة وبني (إ

واأليكة: الميضة من األشرجار امللتر  بعضرها بربع . واسرم اجلمرع (أيرك)، وأطلقرت هنرا مررادا هبرا اجلرنس إذ قرد كانرت  
 منازهلم يف غيضة من األشجار الكثاة والورق. وقد ختف  األيكة فيقال ليكة. 

ة فريررق مررن قرروم شررعيب غررا أهرر  وأصررحاب األيكررة: هررم قرروم شررعيب  عليرره السرر م  وهررم مرردين. وقيرر  أصررحاب األيكرر 
مردين. فأهر  مردين سركان احلاضرررة وأصرحاب األيكرة هرم ابديررتهم وكران شرعيب رسروال إلرريهم ليعرا. قرال تعراىل (كررذب 

 أصحاب ليكة املرسلني إذ قال هلم شعيب أال تتقون). وسيأيت الك م على ذلك مستويف يف سورة الشعرا . 
 والظاملون: املشركون.  
لعقوبة ألد  ذنب، مشتقة من النقم، وهو اإلنكار على الفع . يقال: نقم عليه كما يف هذف اآلية، ونقم منره واالنتقام: ا 

 أيضا. وتقدم يف قوله (وما تنقم منا) يف سورة األعراد. وأل  االنتقام يف هذف اآلية وبني يف عايت أهرخ مث  عية هود. 
 وم لوط وأيكة قوم شعيب  عليهما الس م  . [) ضما (إهنما) لقرية ق79(وإهنما لبهمام مبني] 
واإلمام: الطريق الواضح ألنه أيمت به السالر، أي يعرد أنه يوص  إذ ال كفى عنه شي  منه. والبني، أي أن كلتا القريتني  

 بطريق القواف  أبه  مكة. 
   
 

 2315صفحة : 
 
 عليه الس م  يف الضما هنا أتكيد لإول. وقد تقدم عنفا قوله (وإهنا لبسبي  مقيم) فهدهال مدينة لوط    
ويظهر أن ضما التثنية عالد على أصحاب األيكة ابعتبار أهنم قبيلتان، ومها مدين وسكان الميضة األصليون الذين نرزل  

ا مدين جبوارهم، فهن إبراهيم  عليه السر م  أسركن ابنره مردين يف شررق بر د ايلير ، وال يكرون إال يف أرض مأهولرة. وهرذ
عندي هو مقتضى ذكر قوم شعيب  عليه الس م  ابسم مدين مرات وابسم أصحاب األيكة مرات. وسريأيت لرذلك زايدة 

 إيضاح يف سورة الشعرا . 
[ وكانوا ينحتون مرن اجلبرال بيروات 81[ وعتيناهم عايتنا فكانوا عنها معرضني]80(ولقد كذب أصحاب احلجر املرسلني] 

[) لعرت قصررص هرؤال  األمررم 84[ فمررا أغرىن عررنهم مرا كرانوا يكسرربون]83صربحني][ فأهرذهتم الصرريحة م82عمنرني]
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الث  : قوم لوط، وأصرحاب األيكرة، وأصرحاب احلجرر يف نسرق، لتماثر  حرال العرذاب الرذي سرلل عليهرا وهرو عرذاب 
 الصيحة والردفة والصاعقة. 

احلجرر: املكران احملجرور، أي املمنروع مرن وأصحاب احلجر هم مثرود كرانوا ينزلرون احلجرر  بكسرر احلرا  وسركون اجلريم  . و  
النراس بسرربب اهتصرا  برره، أو اشررتق مرن احلجررارة ألهنررم كرانوا ينحتررون بيرروهتم يف صرخر اجلبرر   تررا حمكمرا. وقررد دعلررت 

 طبقات ويف وسطها بئر عظيمة وبئار كثاة. 
مردالن صراس علرى الطريرق مرن هيررب واحلجر هو املعرود بوادي القرخ وهو بني املدينة والشام، وهو املعرود اليروم ابسرم  

 إىل تبوك?. 
 وأما حجر اليمامة مدينة بين حنيفة فهي  بفتح احلا   وهي يف ب د جند وتسمى العروض وهي اليوم من ب د البحرين.  
فنرد وقد توهم بع  املستشرقني من اإلفرنج أن البيوت املنحوتة يف ذلرك اجلبر  كانرت قبرورا، وتعلقروا حبجرج ومهيرة. وممرا ي 

 أقواهلم هلو تلك الكهود عن أدساد عدمية. وإذا كانت تلك قبورا فأين كانت منازل األحيا ?. 
والظرراهر أن مثررود ملررا أهررذهتم الصرريحة كررانوا منتشرررين يف هررارج البيرروت لقولرره تعرراىل (فأهررذهتم الصرريحة مصرربحني). وقررد  

 بواب املداه  يف اللي . وددت يف مداه  تلك البيوت نقر صماة تدل على أهنا جمعولة لوصد أ
وتعري  (املرسلني) للجنس، فيصدق ابلواحد، إذ املراد أهنرم كرذبوا صراحلا  عليره السر م  فهرو كقولره تعراىل (كرذبت قروم  

نوح املرسلني). وقد تقدم. وكذلك لع اآلايت يف قوله (عايتنا) مراد به اجلنس، وهي عية النذاقة، أو أريد أهنا عيرة تشرتم  
  كيفية هرودها من صخرة، وحياهتا، ورعيها، وشرهبا. وقد روي أهنا هرج معها فصيلها، فهما عيتان. على عايت يف

 وللة (وكانوا ينحتون) معرتضة. والنحت: بري احلجر أو العود من وسطه أو من دوانبه.   
 ن). و(من اجلبال) تبعي  متعلق ب(ينحتون). واملعىن من صخر اجلبال، ملا دل عليه فع  (ينحتو  
و(عمنني) حال من ضما (ينحتون) وهي حال مقدرة، أي مقدرين أن يكونوا عمنني عقب  تهرا وسركناها. وكانرت هلرم  

 مبنزلة احلصون ال يناهلم فيها العدو. 
 ولكنهم نسوا أهنا ال أتمنهم من عذاب هللا فلذلك قال (فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون).  
 للتعقيب والسببية. و(مصبحني) حال، أي داهلني يف وقت الصباح. والفا  يف (فأهذهتم الصيحة)  
و(ما كانوا يكسبون) أي يصنعون، أي البيوت الق عنوا بتحصينها و سينها كما دل عليه فع  (كانوا). وصيمة املضارع  

والصرلة أبلرغ مررن  يف (يكسربون) لرداللتها علرى التكررر والتجردد املكرىن بره عرن إتقران الصرنعة. وبرذلك كران موقرع املوصرول
 موقع لفظ (بيوهتم) مث ، ليدل على أن الذي   يمن عنهم شي  متخذ ل غنا  ومن شأنه ذلك. 

[ إن ربرررك هرررو 85(ومررا هلقنرررا السررماوات واألرض ومرررا بينهمررا إال ابحلرررق وإن السرراعة آلتيرررة فاصررفح الصرررفح اجلميرر ] 
ذف اجلملة صاحلة ألن تكون تذيي  لقصص األمم املعذبة [) موقع الواو يف صدر هذف اجلملة بديع. فه86اي ق العليم]

ببيران أن مرا أصراهبم قررد اسرتحقوف فهرو مررن عردل هللا ابجلرزا  علرى األعمررال مبرا يناسربها، وألن تكررون تصرديرا للجملرة الررق 
بعرث. فعلرى بعدها وهي للة (وإن الساعة آلتية). واملراد سراعة درزا  املكرذبني مبحمرد صرلى هللا عليره وسرلم أي سراعة ال

 األول تكون الواو اعرتاضية أو حالية، وعلى الثاين عاطفة للة على للة وهربا على هرب. 
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على أنه قد يكون العط  يف احلالني جلعلها مستقلة إبفادة مضموهنا ألمهيته مع كوهنا مكملة لماها، وإمنا أكسبها هذا   

 لتنق  من غرض إىل غرض مبا بينها من املناسبة. املوقع البديع نظم اجلم  املعجز وا
وتشم  (السماوات واألرض وما بينهما) أصناد املخلوقات من حيوان ولاد، فشم  األمرم الرق علرى األرض ومرا حر   

 هبا، ومش  امل لكة املوكلني إبنزال العذاب، ومش  احلواد  الكونية الق حلت ابألمم من الزالزل والصواعق والكس . 
والبا  يف (إال ابحلق) للم بسة متعلقة ب(هلقنا)، أي هلقا م بسرا للحرق ومقراران لره حبيرث يكرون احلرق ابداي يف ليرع  

 أحوال املخلوقات. 
وامل بسة هنا عرفيه؛ فقد يتأهر ظهور احلق عن هلق بع  األحوال واحلواد  أتهرا متفاوات. فامل بسة بني ايلق واحلق  

ال من ظهور احلق وهفاله؛ على أنه ال يلبرث أن يظهرر يف عاقبرة األمرور كمرا دل عليره قولره تعراىل ختتل  ابهت د األحو 
 (ب  نقذد ابحلق على الباط  فيدممه فهذا هو زاهق). 

واحلق: هنا هو إدرا  أحوال املخلوقات على نظام م لم للحكمة واملناسربة يف ايرا والشرر، والكمرال والرنقص، والسرمو  
  نوع مبا يليق مباهيته وحقيقته وما يصلحه، وما يصلح هو له، حبسب ما يقتضريه النظرام العرام ال حبسرب وايف ، يف ك

األميال والشهوات، فهذا الح ذلك احلق املوصود مقراران ودرودف لودرود حمقوقره فراملر واضرح، وإذا الح ختلر  شري  عرن 
 ملقارنة احملقوقة، مث ال يتبدل احلق عهر األمر. مناسبة فبالتأم  والبحث يتضح أن ورا  ذلك مناسبة قضت بتعطي  ا

وهذا التأوي  يظهرف موقع اآلية عقب ذكر عقاب األمم الق طمرت وظلمرت، فرهن ذلرك درزا  مناسرب متردهرا وفسرادها،  
، وأهنا وإن أمهلت حينا برمحة من هللا حلكمة استبقا  عمران دز  مرن العرا  زمراان فهري   تفلرت مرن العرذاب املسرتحق هلرا

وهو من احلق أيضا فما كان إمهاهلا إال حقرا، ومرا كران حلرول العرذاب هبرا إال حقرا عنرد حلرول أسربابه، وهرو التمررد علرى 
 أنبيالهم. وكذلك القول يف دزا  اآلهرة أن تعط  اجلزا  يف الدنيا بسبب عط  ما اقتضته احلكمة العامة أو اياصة. 

ةعلها مبنزلة نتيجة االستدالل، فمن عرد أن ليع املخلوقات هلقرت هلقرا وموقع للة (وإن الساعة آلتية) يف الك م  
م بسا للحق وأيقن به علم أن احلق ال يتخل  عن مستحقه ولو غاب وأتهر، وإن كان نظرام حرواد  الردنيا قرد يعطر  

 ظهور احلق يف نصابه وختلفه عن أراببه. 
بكر  مسرتحق إن هراا وإن شررا، فر   سرنب مرن فرات مرن الرذين  فعلم أن ورا  هذا النظام نظاما مدهرا يتص  فيه احلرق 

 ظلموا قب  حلول العذاب هبم مفلتا من اجلزا  فهن هللا قد أعد عاملا عهر يعطي فيه األمور مستحقيها. 
فر  فلذلك أعقب هللا (وما هلقنا السماوات واألرض) آبية (وإن الساعة آلتية)، أي أن ساعة إنفاذ احلرق عتيرة ال حمالرة   

يريبك ما تراف من س مة مكذبيك وإمهاهلم كما قال تعاىل (وإما نرينك بع  الذي نعردهم أو نتوفينرك فهلينرا مرردعهم مث 
هللا شهيد على ما يفعلون). واملقصود من هذا تسلية النهللا صلى هللا عليه وسلم على ما لقيه من أذخ املشركني وتكرذيبهم 
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 واستمرارهم على ذلك إىل أمد معلوم. 
 
وقد كانت هذف اجلملة يف مقتضى الظاهر حرية ابلفص  وعدم العط  ألن حقها االستئناد ولكنها عطفت إلبرازها يف  

صورة الك م املستق  اهتماما مبضموهنا، وألهنا تسلية للرسول صلى هللا عليه وسلم على ما يلقاف من قومه، وليصح تفريع 
 كول إىل الوقت املقدر. أمرف ابلصفح عنهم يف الدنيا ألن دزا هم مو 

ويف إمهال هللا تعاىل املشركني مث يف إجنالهم من عذاب االستئصال حكمة  قق هبا مراد هللا من بقا  هذا الدين وانتشارف  
 يف العا  بتبليغ العرب إايف ومحله إىل األمم. 

ديردهم ووعيرردهم بعررذاب الرردنيا إىل واملرراد ابلسرراعة سرراعة البعررث وذلرك الررذي افتتحررت برره السرورة. وذلررك انتقررال مررن هت 
هتديدهم بعذاب اآلهرة. ويف معىن هذف اآلية قوله تعاىل (ما هلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال ابحلق أدر  مسرمى 

 والذين كفروا عما أنذروا معرضون) يف سورة األحقاد. 
رض ومرا بينهمررا إال ابحلرق) ابعتبررار املعررىن وتفريرع (فاصررفح الصرفح اجلميرر ) علرى قولرره تعراىل (ومررا هلقنرا السررماوات واأل 

الكنالي له، وهو أن اجلزا  على أعماهلم موكول إىل هللا تعاىل فلرذلك أمرر نبيره صرلى هللا عليره وسرلم ابإلعرراض عرن أذاهرم 
 وسو  تلقيهم للدعوة. 

   
 

 2317صفحة : 
 
العقود. وهو مستعم  هنا يف الزمه وهو عدم والصفح: العفو. وقد تقدم يف قوله تعاىل (فاع  عنهم واصفح) يف سورة   

 احلزن والمضب من صنيع أعدا  الدين وحذد متعلق الصفح لظهورف، أي عمن كذبك وعذاك. 
 واجلمي : احلسن. واملراد الصفح الكام .  
لسرماوات مث إن يف هذف اآلية ضراب من رد العجز على الصدر، إذ كان قد وقع االسرتدالل علرى املكرذبني ابلبعرث شلرق ا 

واألرض عند قوله (ولو فتحنا عليهم اباب من السما  فظلوا فيه يعردون لقالوا إمنا سكرت أبصاران ب   ن قروم مسرحورون 
ولقد دعلنا يف السما  برودا) اآلايت. وهتمت آبية (وإان لنحن  يي ومنيت و ن الوارثون) إىل قوله تعاىل (وإن ربك هو 

  شرهم). 
التذكا شلق عدم  عليه الس م  وما فيه من العرب. مث إىل سوق قصص األمم الق عقبت عصور ايلقة وانتق  هنالك إىل  

األوىل ف ن األوان للعرود إىل حيرث افررتق طريرق الرنظم حيرث ذكرر هلرق السرماوات وداللتره علرى البعرث بقولره تعراىل (ومرا 
لرى وزان قولره تعراىل (ولقرد دعلنرا يف السرما  برودرا) هلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال ابحلرق) اآلايت، فجرا ت ع

 اآلايت. فهن ذلك هلق بديع. 
 وزيد هنا أن ذلك هلق ابحلق.  
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وكان قوله تعاىل (وإن الساعة آلتية) فذلكة لقوله تعاىل (وإان لرنحن  يري ومنيرت) إىل (وإن ربرك هرو  شررهم إنره حكريم  
ولرذلك ختلرص إىل ذكرر القررعن بقولره (ولقرد عتينراك سربعا مرن املثراين)  عليم)، فعاد سرياق الكر م إىل حيرث فرارق مهيعره.

 الناظر إىل قوله تعاىل (إان  ن نزلنا الذكر وإان له حلافظون). 
وللررة (إن ربررك هررو ايرر ق العلرريم يف موقررع التعليرر  لإمررر ابلصررفح عررنهم، أي ألن يف الصررفح عررنهم مصررلحة لررك وهلررم  

هللا عليره وسرلم يف الصررفح هري كمررال أه قره، ومصرلحتهم يف الصررفح ردرا  إميرراهنم، يعلمهرا ربرك، فمصررلحة النرهللا صررلى 
فررا  ايرر ق لكررم وهلررم ولنفسررهم وأنفسررهم، العلرريم مبررا أيتيرره كرر  مررنكم، وهررذا كقولرره تعرراىل (فرر  تررذهب نفسررك علرريهم 

 حسرات أن هللا عليم مبا يصنعون). 
 ومناسبته لقوله تعاىل (وإن الساعة آلتية) ظاهرة.  
ويف وصفه ب(اي ق العليم) إميا  إىل بشارة النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم أبن هللا كلرق مرن أولئرك مرن يعلرم أهنرم يكونرون  

أوليا  للنهللا صلى هللا عليه وسرلم وهرم الرذين عمنروا بعرد نرزول هرذف اآليرة والرذين ولردوا، كقرول النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم: 
 يعبدف). (لع  هللا أن كرج من أص هبم من 

 وقال أبو سفيان بن احلار  بن عبد املطلب وكان يف أايم اجلاهلية من املؤذين للنهللا صلى هللا عليه وسلم:           
 دعاين داع غا نفسي وردنري                      إىل هللا من أطردته ك  مطرد يعين ابلداعي النهللا صلى هللا عليه وسلم.   
 (اي ق) دون غاف من األمسا  احلسىن. وتلك هي نكتة ذكر وص   
 والعدول إىل (إن هللا) ل شارة إىل أن الذي هو ربه ومدبر أمرف ال أيمرف إال مبا فيه ص حه وال يقدر إال ما فيه هاف.   
[) اعررررتاض برررني للررة (فاصرررفح الصرررفح اجلميرر ) وللرررة (ال متررردن 87(ولقررد عتينررراك سررربعا مررن املثررراين والقررررعن العظرريم] 

 عينيك) آلية. 
أتبررع التسررلية والوعررد ابملنررة ليررذكر هللا نبيرره صررلى هللا عليرره وسررلم ابلنعمررة العظيمررة فيطمررئن أبنرره كمررا أحسررن إليرره ابلررنعم  

 احلاصلة فهو منجزف الوعود الصادقة. 
كر إنرك  نرون) إىل ويف هذا االمتنان تعري  ابلرد على املكذبني. وهو انظرر إىل قولره (وقرالوا اي أيهرا الرذي نرزل عليره الرذ  

 قوله تعاىل (وإان له حلافظون). 
فاجلملررة عطرر  علررى اجلمرر  السررابقة عطرر  المرررض علررى المرررض والقصررة علررى القصررة. وهررذا افتترراح غرررض مررن التنويرره  

 ابلقرعن والتحقا لعي  املشركني. 
 وإيتا  القرعن: أي إعطاؤف، وهو تنزيله عليه والوحي به إليه.  
 ك) دون (أوحينا) أو(أنزلنا) ألن اإلعطا  أظهر يف اإلكرام واملنة. وأوثر فع  (عتينا 
ودع  (القرعن) معطوفا على (سبعا من املثاين) يشعر أبن السبع املثاين من القرعن. وذلك مرا درج عليره لهرور املفسررين  

 ودل عليه احلديث اآليت. 
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 قوله تعاىل (هللا نزل أحسن احلرديث كترااب متشراهبا مثراين)، فتهرني أن السربع وقد وص  القرعن يف سورة الزمر ابملثاين يف  

هي أشيا  جتري تسميتها علرى التأنيرث ألهنرا أدرري عليهرا اسرم عردد املؤنرث. ويتعرني أن املرراد عايت أو سرور مرن القررعن، 
ن القررعن عايت أو سرور هلرا مزيرة وأن (من) تبعيضية. وذلك أيضا شأن (من) إذا وقعت بعد اسم عدد. وأن املراد أدزا  مر

اقتضرت ختصيصرها ابلرذكر مررن برني سرالر القررعن، وأن املثرراين أمسرا  القررعن كمررا ذلرت عليره عيرة الزمررر، وكمرا اقتضرته (مررن) 
 التبعيضية، ولكون املثاين غا السبع ممايرة ابلكلية واجلزلية تصحيحا للعط . 

تشرديد النرون  اسرم مفعرول مشرتقا مرن ثرىن إذا كررر تكريررف. قير  (املثراين) و(املثاين) ةز أن يكون لرع مثرىن  بضرم املريم و  
 لع مثناة  بفتح امليم وسكون الثا  املثلثة وهبا  أتنيث يف عهرف  . فهو مشتق من اسم االثنني. 

ا مرن اسرم واألصح أن السبع املثراين هري سرورة فا رة الكتراب ألهنرا يثرىن هبرا، أي تعراد يف كر  ركعرة مرن الصر ة فاشرتقاقه 
االثنرررني املرررراد بررره مطلرررق التكريرررر، فيكرررون اسرررتعماله هرررذا جمرررازا مرسررر  بع قرررة اإلطررر ق، أو كنايرررة ألن التكريرررر الزم كمرررا 

 استعملت صيمة التثنية فيه يف قوله تعاىل (مث اردع البصر كرتني) أي كرات ويف قوهلم: لبيك وسعديك ودواليك. 
 
 ن املفعلة أطلق املصدر على املفعول. أو هو لع مثناة مصدرا ميميا على وز  
مث إن كان املراد ابلسبع سبع عايت فراملؤتى هرو سرورة الفا رة ألهنرا سربع عايت وهرذا الرذي ثبرت عرن رسرول هللا صرلى هللا  

عليه وسلم يف حديث أيب سعيد بن املعلى وأيب بن كعب وأيب هريرة يف الصحيح عن رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  أن 
 قرعن هي السبع املثاين  فهو األوىل ابالعتماد عليه. أم ال
 وقد تقدم ذلك يف ذكر أمسا  الفا ة. ومعىن التكرير يف الفا ة أهنا تكرر يف الص ة.  
وعن ابن عبراس: أن السربع املثراين هري السرور السربع الطروال: أوالهرا البقررة وعهرهرا بررا ة. وقير : السرور الرق فروق ذوات  

 املثني. 
  (القرعن) على السبع من عطر  الكر  علرى اجلرز  لقصرد الترذعميم لريعلم أن إيترا  القررعن كلره نعمرة عظيمرة. ويف وعط 

حررديث أيب سررعيد بررن املعلررى قررال: قررال النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم  والقرررعن العظرريم الررذي أوتيرره) علررى أتويلرره أبن كلمررة 
 (القرعن) مرفوعة ابالبتدا  (والذي أوتيته) هربف. 

 دري وص  (العظيم) على القرعن تنويها به. وأ 
وإن كران املرراد ابلسرربع سرورا كمرا هررو مرروي مررن قرول ابرن عبرراس وكثرا مررن الصرحابة والسرل  واهتلفرروا يف تعيينهرا مبررا ال  

 ينثلج له الصدر، فيكون إهبامها مقصودا لصرد الناس للعناية جبميع ما نزل من سور القرعن كما أهبمت ليلة القدر. 
[ وقرر  إين أان النررذير 88 مترردن عينيررك إىل مررا متعنررا برره أزوادررا مررنهم وال  ررزن علرريهم واهفرر  دناحررك للمررؤمنني](ال 

[)  استئناد بياين ملا يثاف املقصود من قوله تعاىل (وما هلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال ابحلق)، ومرن 89املبني]
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النعمرة والررتد مرع مرا رمقروا بره مرن المضرب والوعيرد فكانرت للرة (ال تساؤل ةي  يف النفس عن اإلم   للمكذبني يف 
 متدن عينيك) بياان ملا كتلج يف نفس السامع من ذلك، ولكوهنا هبذف املثابة فصلت عن الق قبلها فص  البيان عن املبني. 

ذف اجلملة ألهنا تكون حينئرذ جمررد ولوال أن اجلملة الق وقعت قبلها كانت مبنزلة التمهيد هلا واإللال ملضموهنا لعطفت ه 
هني ال اتصال له مبا قبله، كما عطفت نظاهتا يف قوله تعاىل يف سورة طه (فاصررب علرى مرا يقولرون وسربح حبمرد ربرك قبر  
طلروع الشرمس وقبرر  غروهبرا ومررن إان  اللير  فسرربح وأطرراد النهررار لعلرك ترضررى وال متردن عينيررك إىل مرا متعنررا بره أزوادررا 

ياة احلياة). فلما فصلت اجلملة هنا فهم أن اجلملة الق قبلها مقصودة التمهيد هبذف اجلملة ولو عطفت هذف منهم زهرة احل
 ملا فهم هذا املعىن البديع من النظم. 

   
 

 2319صفحة : 
 
للرزايدة  واملد: أصله الزايدة. وأطلق على بسل اجلسم وتطويله. يقال: مد يدف إىل كذا، ومد ردله يف األرض. مث اسرتعا  

من شري . ومنره مردد اجلري ، ومرد البحرر، واملرد يف العمرر. وتلرك إط قرات شرالعة صرارت حقيقرة. واسرتعا املرد هنرا إىل 
التحديق ابلنظر والطموح به تشبيها له مبد اليرد للمتنراول ألن املنهري عنره نظرر اإلعجراب ممرا هرم فيره مرن حسرن احلرال يف 

يته أعظم من ذلك فلو كانوا مبح  العناية التبعوا ما عتينراك ولكرنهم رضروا ابملتراع رفاهية عيشهم مع كفرهم، أي فهن ما أوت
 العاد  فليسوا ممن يعجب حاهلم. 

واألزواج هنا  تم  أن يكون على معاانة املشهور، أي الكفار ونسالهم. ووده ختصيصرهم ابلرذكر أن حرالتهم أمت أحروال  
تم  أن يراد به ا از عن األصناد وهو استعمال أثبتره الراغرب. فودره ذكررف التمتع الستكماهلا ليع اللذات واألنس. و 

يف اآلية أن التمتع الذي متتد إىل مثله العني ليس اثبتا جلميع الكفار ب  هو شأن كربالهم، أي فرهن فريهم مرن هرم يف حرال 
 هصاصة فاعترب هبم كي  لع هلم الكفر وشظ  العي . 

ل من أحواهلم من شأمها أن  زن الرسول  عليره الصر ة والسر م  وتؤسرفه. فمرن ذلرك  والنهي عن احلزن شام  لك  حا 
كفرهم كما قال تعاىل (فلعلك ابهع نفسك على عاثرهم إن   يؤمنوا هبذا احلرديث أسرفا). ومنره حلرول العرذاب هبرم مثر  

ر على إصرارهم حرىت حر  هبرم مرا ما ح  هبم يوم بدر فههنم سادة أه  مكة، فلع  الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يتحس
ح  من العذاب. ففي هذا النهي كناية عن قلة االكرتا  هبم وعن توعدهم أبن سيح  هبم ما يثا احلزن هلم، وكنايرة عرن 

 رمحة الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلناس. 
ه (واهفررر  دناحرررك وملرررا كررران هرررذا النهررري يتضرررمن شررردة قلرررب وغلظرررة ال دررررم اعرتضررره ابألمرررر ابلرفرررق للمرررؤمنني بقولررر 

 للمؤمنني). وهو اعرتاض مراد منه االحرتاس. وهذا كقوله (أشدا  على الكفار رمحا  بينهم). 
وهف  اجلناح متثي  للرفق والتواضع حبال الطالر إذا أراد أن ينحل للوقوع هف  دناحره يريرد الردنو، وكرذلك يصرنع إذا  

يتهيأ حلضن فراهه. ويف ضرمن هرذف التمثيليرة اسرتعارة مكنيرة، واجلنراح العب أنثاف فهو راكن إىل املساملة والرفق، أو الذي 
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ختييرر . وقررد بسررطناف يف سررورة اإلسرررا  يف قولرره (واهفرر  هلمررا دنرراح الررذل مررن الرمحررة) وقررد شرراعت هررذف التمثيليررة حررىت 
 صارت كاملث  يف التواضع واللني يف املعاملة. وضد ذلك رفع اجلناح متثي  للجفا  والشدة. 

 ر الع مة الزرشري كاطب من كان متواضعا فظهر منه تكرب (ذكرف يف سورة الشعرا ):          ومن شع 
وأنت الشها شف  اجلناح                      ف  تك يف رفرعة أدردال ويف هرذف اآليرة متهيرد ملرا ةري  بعردها مرن قولره   

أان النررذير املبررني) عطرر  علررى للررة (وال  ررزن علرريهم).  تعرراىل (فاصرردع مبررا تررؤمر وأعرررض عررن املشررركني).وللة (وقرر  إين
فاملقول هلم هذا القول هم املتحد  عنهم ابلضمالر السابقة يف قوله تعاىل (منهم) وقوله (عليهم). فالتقدير: وق  هلم ألن 

النذارة تناسب املكذبني إذ  هذا القول مراد منه املتاركة، أي ما على إال إنذاركم، والقرينة هي ذكر النذارة دون املباشرة ألن
 النذارة هي اإلع م حبد  فيه ضر. 

 والنذير: فعي  مبعىن مفع  مث  احلكيم مبعىن احملكم، وضرب وليع أي مودع.  
والقصر املستفاد من ضما الفص  ومن تعرير  اجلرزأين قصرر قلرب، أي كمرا  سربون أنكرم تميظرونين بعردم إميرانكم فرهين  

 معكم لتحصي  إميانكم.  نذير مبني غا متقاي 
 واملبني: املوضح املصرح.  
[) التشربيه الرذي أفرادف الكراد تشربيه ابلرذي أنرزل 91[ الرذين دعلروا القررعن عضرني]90(كما أنزلنرا علرى املقتسرمني]  

 على املقتسمني. 
 و(ما) موصولة أو مصدرية، وهي املشبه به.  
عرر  (عتينراك سرربعا مرن املثرراين)، أي إيترا  كالررذي أنزلنرا أو كهنزالنررا علررى وأمرا املشرربه فيجروز أن يكررون اإليترا  املررأهوذ مرن ف 

املقتسررمني. شرربه إيتررا  بعرر  القرررعن للنررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم مبررا أنررزل عليرره يف شررأن املقتسررمني، أي أنزلنرراف علررى رسرر  
 املقتسمني حبسب التفساين اآلتيني يف معىن (املقتسمني). 

ذار املأهوذ من قوله تعاىل (إين أان النذير املبني)، أي اإلنذار ابلعقاب من قولره تعراىل (فوربرك وةوز أن يكون املشبه اإلن 
 لنسألنهم ألعني عما كانوا يعملون). 

   
 

 2320صفحة : 
 
وأسلوب الك م على هذين الودهني أسلوب ختلص من تسلية النهللا صرلى هللا عليره وسرلم إىل وعيرد املشرركني الطراعنني   

 عن أبهنم سيحاسبون على مطاعنهم. يف القر 
 وهو إما وعيد صريح إن أريد ابملقتسمني نفس املراد من الضماين يف قوله تعاىل (أزوادا منهم وال  زن عليهم).  
وحرد (على) هنا مبعىن الم التعلي  كما يف قوله تعاىل (ولتكربوا هللا على ما هداكم) وقوله (فكلوا مما أمسركن علريكم)،  

 لقمة بن شيبان من بين تيم هللا بن ثعلبة:          وقول ع
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ونطرراعن األعرردا  عررن أبنالنرررا                      وعلررى بصررالران وإن   نبصررر ولفررظ (املقتسررمني) افتعررال مررن قسررم إذا   
 دع  شيئا أقساما. وصيمة االفتعال هنا تقتضي تكل  الفع . 

كني، من قري  وهم سرتة عشرر ردر ، سرنذكر أمسرا هم، فيكرون املرراد ابلقررعن واملقتسمون ةوز أن يراد هبم لع من املشر  
 مسمى هذا االسم العلم، وهو كتاب اإلس م. 

وةوز أن يراد هبرم طوالر  أهر  الكتراب قسرموا كتراهبم أقسراما، منهرا مرا أظهرروف ومنهرا مرا انسروف، فيكرون القررعن مصردرا  
أو قسرموا كترراب اإلسر م، منرره مرا صرردقوا بره وهررو ممرا وافررق ديرنهم، ومنرره مررا  أطلرق مبعنرراف اللمروي، أي املقرررو  مرن كترربهم؛ 

 كذبوا به وهو ما هال  ما هم عليه. 
وقد أل  املراد ابملقتسمني إلاال بينه وصفهم ابلصلة يف قوله تعاىل (الذين دعلوا القررعن عضرني)؛ فر   تمر  أن يكرون  

 املقتسمون غا الفريقني املذكورين عنفا. 
 عىن التقسيم والتجزلة هنا تفرقة الصفات واألحوال ال جتزلة الذات. وم 
و(القرررعن) هنررا ةرروز أن يكررون املررراد برره االسررم ا عررول علمررا لكترراب اإلسرر م. وةرروز أن يكررون املررراد برره الكترراب املقرررو   

 فيصدق ابلتوراة واإلجني . 
ا عضرو فحرذفت الرواو الرق هري الم الكلمرة وعروض و(عضني) لرع عضرة، والعضرة: اجلرز  والقطعرة مرن الشري . وأصرله 

عنها اهلا  مث  اهلا  يف سنة وشرفة. وحرذد الر م قصرد منره ختفير  الكلمرة ألن الرواو يف عهرر الكلمرة تثقر  عنرد الوقر  
عليها، فعوضوا عنها حرفرا لرئ  تبقرى الكلمرة علرى حررفني، ودعلروا العروض هرا  ألهنرا أسرعد احلررود حبالرة الوقر . ولرع 

 ) على صيمة لع املذكر السا  على وده شاذ. (عضة
وعلررى الررودهني املتقرردمني يف املررراد مررن القرررعن يف هررذف اآليررة فاملقتسررمون الررذين دعلرروا القرررعن عضررني هررم أهرر  الكترراب  

 اليهود والنصارخ فهم دحدوا بع  ما انزل إليهم من القرعن، أطلق على كتاهبم القرعن ألنه كتراب مقررو ، فرأظهروا بعضرا
وكتموا بعضا، قال هللا تعاىل (جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثاا) فكانوا فيما كتموف شبيهني ابملشرركني فيمرا رفضروف مرن 
القرررعن املنررزل علررى حممررد صررلى هللا عليرره وسررلم وهررم أيضررا دعلرروا القرررعن املنررزل علررى حممررد صررلى هللا عليرره وسررلم عضررني 

وا بعضره املخرال  ألهروالهم مثر  نسرخ شرريعتهم وإبطرال بنروة عيسرى   تعراىل، فصدقوا بعضه وهرو مرا وافرق أحرواهلم وكرذب
فكانوا إذا سأهلم املشركون: ه  القرعن صدق? قالوا: بعضه صدق وبعضه كرذب، فأشربه اهرت فهم اهرت د املشرركني يف 

 وص  القرعن أبوصاد رتلفة، كقوهلم  أساطا األولني، وقول كاهن، وقول شاعر  . 
قتادة أن املقتسمني نفر من مشركي قري  لعهم الوليرد برن املمراة ملرا درا  وقرت احلرج فقرال: إن وفرود العررب وروي عن  

سرتقدم علريكم وقررد مسعروا أبمررر صراحبكم هررذا فرألعوا فيرره رأاي واحردا، فانترردب لرذلك سررتة عشرر ردرر  فتقرامسوا مررداه  
وا هبررذا القرررعن فهررو سررحر، وبعضررهم يقررول: هررو شررعر، مكررة وطرقهررا لينفررروا النرراس عررن اإلسرر م، فبعضررهم يقررول: ال تمرررت 

وبعضهم يقول: ك م جمنون، وبعضهم يقول: قول كاهن، وبعضهم يقول: هو أساطا األولني اكتتبها، فقد قسموا القررعن 
 أنواعا ابعتبار اهت د أوصافه. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



بن املماة، وأبرو دهر  برن هشرام، وأهروف  وهؤال  النفر هم: حنظلة بن أيب سفيان، وعتبة بن ربيعة، وأهوف شيبة، والوليد  
العا ، وأبو قيس بن الوليد، وقيس بن الفاكه، وزها بن أمية، وه ل بن عبد األسود، والسالب بن صيفي، والنضر برن 

 احلار ، وأبو البخرتي بن هشام، وزمعة ابن احلجاج، وأمية بن هل ، وأوس بن املماة. 
ه املختررار املقتسررمون القرررعن. وهررذا هررو معررىن (دعلرروا القرررعن عضررني)، فكرران اثين واعلررم أن معررىن املقتسررمني علررى الودرر 

 الوصفني بياان ألوهلما بياان ألوهلما وإمنا اهتلفت العباراتن للتفنن. 
 وأن ذم املشبه هبم يقتضي ذم املشبهني فعلم أن املشبهني قد تلقوا القرعن العظيم ابلرد والتكذيب.  
   
 

 2321صفحة : 
 
[) الفررا  للتفريررع، وهررذا تفريررع علررى مررا سرربق مررن قولرره تعرراىل (وإن 93وربررك لنسررئلنهم ألعررني عمررا كررانوا يعملررون]( ف  

 الساعة آلتية فاصفح الصفح اجلمي ). 
والوا للقسم، فاملفرع هو القسم ودوابه. واملقصود ابلقسم أتكيد ايرب. وليس الرسول صلى هللا عليه وسلم ممرن يشرك يف  

 يد؛ ولكن التأكيد متسلل على ما يف ايرب من هتديد معاد ضما النصب يف (لنسألنهم). صدق هذا الوع
ووص  الرب مضافا إىل ضما النهللا صلى هللا عليه وسلم إميا  إىل أن يف السؤال املقسرم عليره حظرا مرن التنويره بره، وهرو  

 ه وسلم. سؤال هللا املكذبني عن تكذيبهم إايف سؤال رب يمضب لرسوله صلى هللا علي
 والسؤال مستعم  يف الزم معناف وهو عقاب املسؤول كقوله تعاىل (مث لتسألن يومئذ عن النعيم) فهو وعيد للفريقني.  
[ الرررذين ةعلرررون مررع هللا إهلرررا عهرررر فسرررود 95[ إان كفينررراك املسررتهزلني]94(فصرردع مبرررا ترررؤمر وأعرررض عرررن املشرررركني] 

بعا مرن املثراين) بصرر ه وكنايتره عرن التسرلية علرى مرا ي قيره مرن تكرذيب [) تفريع على للة (ولقد عتيناك سر96يعلمون]
 قومه. 

نزلررت هررذف اآليررة يف السررنة الرابعررة أو ايامسررة مررن البعثررة ورسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم رترر  يف دار األرقررم بررن أيب  
فيا حررىت نزلررت (فاصرردع مبررا تررؤمر) األرقررم. روي عررن عبررد هللا بررن مسررعود قررال: مررا زال النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم مسررتخ

فخرج هو وأصحابه. يعين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا نزلت سورة املدثر كان يدعو الناس هفية وكان مرن أسرلم 
مرن النرراس إذا أراد الصرر ة يررذهب إىل بعرر  الشررعاب يسررتخفي بصرر ته مررن املشررركني، فلحقهررم املشررركون يسررتهزلون هبررم 

حد  تضارب بينهم وبني سعد ابن أيب وقا  أدمرى فيره سرعد ردر  مرن املشرركني. فبعرد تلرك الوقعرة ويعيبون ص هتم، ف
ده  رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم وأصرحابه دار األرقرم عنرد الصرفا فكرانوا يقيمرون الصر ة هبرا واسرتمروا كرذلك ثر   

ك الرسرول صرلى هللا عليره وسرلم االهتفرا  بردار األرقرم سنني أو تزيد، فنزل قوله تعاىل (فاصدع مبرا ترؤمر) اآليرة. وبنزوهلرا ترر 
 وأعلن ابلدعوة ل س م دهرا. 
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و الصردع: اجلهررر واإلعرر ن. وأصرله االنسررقاق. ومنرره انصررداع اإلان ، أي انشرقاقه. فاسررتعم  الصرردع يف الزم االنسررقاق  
 وهو ظهور األمر احملجوب ورا  الشي  املنصدع؛ فاملراد هنا اجلهر واإلع ن. 

 وما صدق (ما تؤمر) هو الدعوة إىل اإلس م.  
وقصد مشول األمر ك  ما أمر الرسول (عليه الص ة والس م) بتبليمره هرو نكترة حرذد متعلرق (ترؤمر)، فلرم يصررح بنحرو  

 بتبليمه أو ابألمر به أو ابلدعوة إليه. وهو إةاز بديع. 
م. وذلرك إابيرتهم اجلهرر بردعوة اإلسر م برني ظهررانيهم، واإلعراض عن املشركني اإلعراض عن بع  أحواهلم ال عرن ذواهتر 

وعن استهزالهم، وعن تصديهم إىل أذخ املسلمني. وليس اإلعراض عن دعوهتم ألن قوله تعاىل إىل أذخ املسرلمني. ولريس 
 لني). املراد اإلعراض عن دعوهتم ألن قوله تعاىل (فاصدع مبا تؤمر) مانع من ذلك، وكذلك للة (إان كفيناك املستهز 

وللة (إان كفيناك املستهزلني) تعلي  لإمرر ابإلعر ن مبرا أمرر بره فرهن اهتفرا  النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم بردار األرقرم كران  
أبمررر مررن هللا تعرراىل حلكمررة علمهررا هللا أمههررا تعرردد الررداهلني يف اإلسرر م يف تلررك املرردة حبيررث يمترراي املشررركون مررن وفرررة 

وترره رفيررة، مث إن هللا أم رسرروله  عليرره الصرر ة والسرر م  إبعرر ن دعوترره حلكمررة أعلررى هتيررأ الررداهلني يف الرردين مررع أن دع
 اعتبارها يف علمه تعاىل. 

والتعبرررا عرررنهم بوصررر  (املسرررتهزلني) إميرررا  إىل أنررره كفررراف اسرررتهزا هم وهرررو أقررر  أنرررواع األذخ، فكفايتررره مرررا هرررو أشرررد مرررن  
 االستهزا  من األذخ مفهوم بطريق األحرخ. 

 كيد ايرب ب(إن) لتحقيقه اهتماما بشأنه ال للشك يف  ققه. وأت  
والتعرير  يف (املسرتهزلني) للجرنس فيفيرد العمروم، أي كفينراك كر  مسرتهزئ. ويف التعبرا عرنهم هبرذا الوصر  إميرا  إىل أن  

لنرهللا بمرا االسرتهزا . قصارخ ما يؤذونه به االستهزا ، كقوله تعاىل (لرن يضرروكم إال أذخ)، فقرد صررفهم هللا عرن أن يرؤذوا ا
 وذلك لط  من هللا برسوله صلى هللا عليه وسلم. 
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ومعىن الكفاية تو  الكايف مهم املكفي، فالكايف هو متو  عم  عن غاف ألنره أقردر عليره أو ألنره يبتمري راحرة املكفري.   

كفي منه. فاألص  أن يكون مصردرا فرهذا كران اسرم يقال: كفيت مهمك، فيتعدخ الفع  إىل مفعولني اثنيهما هو املهم امل
ذات فاملراد أحواله الق يدل عليهرا املقرام، فرهذا قلرت: كفيترك عردوك، فراملراد: كفيترك أبسره، وإذا قلرت: كفيترك غرميرك، 

تهزالهم. فاملراد: كفيتك مطالبته. فلما قال هنا (كفيناك املستهزلني) فهرم أن املرراد كفينراك االنتقرام مرنهم وإراحترك مرن اسر
 وكانوا يستهزلون بصنود من االستهزا  كما تقدم. 

وأييت يف عايت كثاة من استهزالهم استهزاؤهم أبمسا  سور القرعن مث  سورة العنكبروت وسرورة البقررة، كمرا يف اإلتقران يف  
 ذكر أمسا  السور. 
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د بن املطلب، واحلرار  برن عيطلرة  ويقرال وعد من كربالهم مخسة هم: الوليد بن املماة، واألسود بن عبد يمو ، واألسو  
ابن عيطر  وهرو اسرم أمره دعري هلرا واسرم أبيره قريس. ويف الكشراد والقررطهللا أنره ابرن الط طلرة، ومثلره يف القراموس، وهري 
بضم الطا  األوىل وكسر الطا  الثانية  والعاصي بن وال ، هلكوا مبكرة متترابعني، وكران ه كهرم العجيرب احملكري يف كترب 

 صارفا أتباعهم عن االستهزا  النفراط عقدهم. الساة 
وقرد يكرون مرن أسررباب كفرايتهم زايدة الرداهلني يف اإلسرر م حبيرث صرار أبس املسررلمني رشريا؛ وقرد أسررلم محرزة برن عبررد  

املطلررب رضرري هللا عنرره فرراعتز برره املسررلمون، و  يبررق مررن أذخ املشررركني إايهررم إال االسررتهزا ، مث أسررلم عمررر ابررن ايطرراب  
 ي هللا عنه  فخشيه سفها  املشركني، وكان إس مه يف حدود سنة مخس من البعثة. رض
ووصفهم ب(الذين ةعلون مع هللا إهلا عهر) للتشويه حباهلم، ولتسلية الرسول صلى هللا عليه وسلم أبهنم ما اقتصروا علرى  

 االفرتا  عليه فقد افرتوا على هللا. 
 ون) ل شارة إىل أهنم مستمرون على ذلك جمددون له. وصيمة املضارع يف قوله تعاىل (ةعل 
وفرررع علررى األمرررين الوعيررد بقولرره تعرراىل (فسررود يعلمررون). وحررذد مفعررول (يعلمررون) لداللررة املقررام عليرره، أي فسررود  

 يعلمون دزا  هبتاهنم. 
حرىت أيتيرك [ واعبرد ربرك 98[ فسربح حبمرد ربرك وكرن مرن السراددين]97(ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون] 

[) ملا كان الوعيد مؤذان إبمهراهلم قلري  كمرا قرال تعراىل (ومهلهرم قلري ) كمرا دل عليره حررد التنفريس يف قولره 99اليقني]
تعاىل (فسود يعلمون) طمأن هللا نبيه صرلى هللا عليره وسرلم أبنره مطلرع علرى  ردره مرن أذاهرم وهبتراهنم مرن أقروال الشررك 

والتفرروي  إىل ربرره ألن احلكمررة يف إمهرراهلم، ولررذلك افتتحررت اجلملررة برر م القسررم وحرررد  وأقرروال االسررتهزا  فررأمرف ابلثبررات
 التحقيق. 

وليس املخاطب ممرن يداهلره الشرك يف هررب هللا تعراىل ولكرن التحقيرق كنايرة عرن االهتمرام ابملخررب وأنره مبحر  العنايرة مرن  
  هللا؛ فاجلملة معطوفة على للة (إان كفيناك املستهزلني) أو حال.

 وضيق الصدر: جماز عن كدر النفس. وقد تقدم يف قوله تعاىل (وضالق به صدرك) يف سورة هود.  
وفرع علرى للرة (ولقرد نعلرم) أمررف بتسربيح هللا تعراىل وتنزيهره عمرا يقولونره مرن نسربة الشرريك، أي عليرك بتنزيره ربرك فر   

اف األصررلي فيفيررد اإلنكررار علررى املشررركني فيمررا يضرررك شررركهم. علررى أن التسرربيح قررد يسررتعم  يف معنرراف الكنررالي مررع معنرر
 يقولون، أي فاقتصر يف دفعهم على إنكار ك مهم. وهذا مث  قوله تعاىل (ق  سبحان ريب ه  كنت إال بشرا رسوال). 

والبررا  يف (حبمررد ربررك) للمصرراحبة. والتقرردير: فسرربح ربررك حبمرردف؛ فحررذد مررن األول لداللررة الثرراين. وتسرربح هللا تنزيهرره  
 سبحان هللا.  بقول:

 واألمر يف (وكن من الساددين واعبد ربك) مستعم ن يف طلب الدوام.  
و(من الساددين) أبلرغ يف االتصراد ابلسرجود مرن (سراددا) كمرا تقردم يف قولره تعراىل (وكونروا مرع الصرادقني) يف سرورة  

  برا ة، وقوله (قال أعوذ اب  أن أكون من اجلاهلني) يف سورة البقرة ونظالرمها.
 والساددون: هم املصلون. فاملعىن: ودم على الص ة أنت ومن معك.  
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وليس هذا موضع سجدة من سجود الت وة عند أحد من فقها  املسلمني. ويف تفسا القرطهللا عرن أيب بكرر النقرا  أن   
يث  واليمان بن راثب   أاب حذيفة  لعله يعين به أاب حذيفة اليمان ابن املماة البصري من أصحاب عكرمة وكان منكر احلد

 كذا  رأايها سجدة ت وة وادبة. 
   
 

 2323صفحة : 
 
قال ابن العريب شاهدت اإلمام مبحراب زكرراي  مرن البيرت املقردس سرجد يف هرذا املوضرع حرني قرا تره يف ترراويح رمضران   

ال سرجدة هنرا،  وسجدت معره فيهرا وسرجود اإلمرام عجيرب وسرجود أيب بكرر برن العرريب معره أعجرب ل لراع؛ علرى أنره
 فالسجود فيها يعد زايدة وهي بدعة ال حمالة. 

 واليقني: املقطوع به الذي ال شك فيه وهو النصر الذي وعدف هللا به.  
 بسم هللا الرمحن الرحيم  
 سورة النح   
 مسيت هذف السورة عند السل  سورة النح ، وهو امسها املشهور يف املصاح  وكتب التفسا وكتب السنة.  
 ووده تسميتها بذلك أن لفظ النح    يذكر يف سورة أهرخ.  
وعررن قتررادة أهنررا تسررمى سررورة الررنعم  أي بكسررر النررون وفررتح العررني  . قررال ابررن عطيررة: ملررا عرردد هللا فيهررا مررن الررنعم علررى  

 عبادف. 
منصرد النهللا صلى هللا وهي مكية يف قول اجلمهور وهو عن أبن عباس وابن الزبا. وقي ؛ إال ث   عايت نزلت ابملدينة  

عليه وسلم من غزوة أحد، وهي قوله تعاىل (وإن عاقبتم فعاقبوا مبث  ما عوقبتم بره) إىل عهرر السرورة. قير : نزلرت يف نسرخ 
 عزم النهللا صلى هللا عليه وسلم على أن ميث  بسبعني من املشركني أن أظفرف هللا هبم مكافأة على متثيلهم حبمزة. 

زيررد أن أوهلررا مكرري إىل قولرره تعرراىل (والررذين هررادروا يف هللا مررن بعررد ظلمرروا) فهررو مرردين إىل عهررر وعررن قتررادة ودررابر بررن  
 السورة. 

وسرريأيت يف تفسررا قولرره تعرراىل (أ  يررروا إىل الطررا مسررخرات يف دررو السررما ) مررا يررردح أن بعرر  السررورة مكرري وبعضررها  
اىل (مث إن ربررك للررذين هررادروا مررن بعررد مررا فتنرروا)، مرردين، وبعضررها نررزل بعررد اهلجرررة إىل احلبشررة كمررا يرردل عليرره قولرره تعرر

وبعضها متأهر النزول عرن سرورة األنعرام لقولره يف هرذف (وعلرى الرذين هرادوا حرمنرا مرا قصصرنا عليرك مرن قبر )، يعرين مبرا 
 قص من قب  قوله تعاىل (وعلى الذين هادوا حرمنا ك  ذي ظفر) اآلايت. 

أمرا نزلرت هرذف اآليرة قرأهترا علرى أيب طالرب فتعجرب وقرال: اي عل غالرب  وذكر القرطهللا أنه روي عن عثمان برن مظعرون: 
 اتبعوا ابن أهي تفلحوا فوهللا إن هللا أرسله ليأمركم مبكارم األه ق. 
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وروخ أمحد عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون ملا نزلت هذف اآلية كان دالسا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قب   
 حني استقر اإلميان يف قلهللا وأحببت حممدا صلى هللا عليه وسلم. أن يسلم قال: فذلك 

 وروي أن النهللا صلى هللا عليه وسلم أمرف هللا أن يضعها يف موضعها هذا من هذف السورة.  
 وهذف السورة نزلت بعد سورة األنبيا  وقب  سورة أ  السجدة. وقد عدت الثانية والسبعني يف ترتيب نزول السور.  
 الة ومثان وعشرون ب  ه د. ووقع للخفادي عن الداين أهنا ني  وتسعون. ولعله هطأ أو  ري  أو نقص. وعيها م 
  
 أغراض هذف السورة  
معظم ما اشتملت عليه السورة إكثار متنوع األدلة علرى تفررد هللا تعراىل ابإلهليرة، واألدلرة علرى فسراد ديرن الشررك وإظهرار  

 شناعته. 
 مد صلى هللا عليه وسلم. وأدلة إثبات رسالة حم 
 وإنزال القرعن عليه صلى هللا عليه وسلم.  
 وإن شريعة اإلس م قالمة على أصول ملة إبراهيم  عليه الس م  .  
وإثبات البعث واجلزا ؛ فابتدلت ابإلنذار أبنه قد اقرتب حلول مرا أنرذر بره املشرركون مرن عرذاب هللا الرذي يسرتهزلون بره،  

 ركني وزدرهم على تصلبهم يف شركهم وتكذيبهم. وت  ذلك قرع املش
وانتق  إىل االستدالل على إبطرال عقيردة الشررك؛ فابتردئ ابلترذكا شلرق السرماوات واألرض، ومرا يف السرما  مرن مشرس  

 وقمر وجنوم، وما يف األرض من انس وحيوان ونبات وحبار ودبال، وأعراض اللي  والنهار. 
 ه من العرب. وما يف أطوار اإلنسان وأحوال 
 وهصت النح  ومثراهتا ابلذكر لوفرة منافعها واالعتبار إبهلامها إىل تدبا بيوهتا وإفراز شهدها.  
 والتنويه ابلقرعن وتنزيهه عن اقرتاب الشيطان، وإبطال افرتالهم على القرعن.  
 واالستدالل على إمكان البعث وأنه تكوين كتكوين املودودات.  
ألمم الق أشركت اب  وكذبت رسله  علريهم السر م  عرذاب الردنيا ومرا ينتظررهم مرن عرذاب اآلهررة. والتحذير مما ح  اب 

 وقاب  ذلك بضدف من نعيم املتقني املصدقني والصابرين على أذخ املشركني والذين هادروا يف هللا وظلموا. 
 ية من املكرهني. والتحذير من االرتداد عن اإلس م، والرتهيص ملن أكرف على الكفر يف التق 
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واألمر أبصول من الشريعة؛ من أتصي  العدل، واإلحسان، واملواساة، والوفا  ابلعهد، وإبطال الفحشا  واملنكر والبمي،   

 ونق  العهود، وما على ذلك من دزا  ابيا يف الدنيا واآلهرة. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



علررى النرراس مبررا يف ذلررك مررن املنررافع الطيبررات املنتمررة، واحملاسررن،  وأدمررج يف ذلررك مررا فيهررا مررن العرررب والرردالل ، واالمتنرران 
 وحسن املناظر، ومعرفة األوقات، وع مات السا يف الرب والبحر، ومن ضرب األمثال. 

 ومقابلة األعمال أبضدادها.  
 والتحذير من الوقوع يف حبال  الشيطان.  
 واإلنذار بعواقب كفران النعمة.  
 إىل التوبة (مث إن ربك للذين علموا السو  جبهالة) اخل... .  مث عرض هلم ابلدعوة 
 وم ك طرالق دعوة اإلس م (ادع إىل سبي  ربك ابحلكمة).  
 وتثبيت الرسول صلى هللا عليه وسلم ووعدف بتأييد هللا إايف.  
وتوابعره وإنرذارهم بسرو  عاقبرة (أتى أمر هللا ف  تستعجلوف) ملا كان معظم أغراض هذف السورة زدر املشركني عن اإلشرراك  

ذلك، وكان قرد تكررر وعيردهم مرن قبر  يف عايت كثراة بيروم يكرون الفرارق برني احلرق والباطر  فترزول فيره شروكتهم وترذهب 
شدهتم. وكانوا قرد اسرتبطأوا ذلرك اليروم حرىت اطمرأنوا أنره غرا واقرع فصراروا يهرزأون ابلنرهللا صرلى هللا عليره وسرلم واملسرلمني 

 ذلك اليوم.  فيستعجلون حلول
صردرت السررورة ابلوعيررد املصررو  يف صرورة ايرررب أبن قررد حرر  ذلرك املتوعررد برره. فجرري  ابملاضري املررراد برره املسررتقب  احملقررق  

 الوقوع بقرينة تفريع (ف  تستعجلوف)، ألن النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه ملا    بعد. 
 املوعررود، أي مررا أمررر هللا برره. واملررراد مررن األمررر برره تقررديرف وإرادة حصرروله يف واألمررر: مصرردر مبعررىن املفعررول، كالوعررد مبعررىن 

 األد  املسمى الذي تقتضيه احلكمة. 
ويف التعبا عنه أبمر هللا إهبام يفيد هتويله وعظمته إلضافته ملن ال يعظم عليه شي . وقد عرب عنه اترات بوعد هللا ومرات  

 أبد  هللا و و ذلك. 
 شركني ابتدا  ألن استعجال العذاب من هصاهلم، قال تعاىل (ويستعجلونك ابلعذاب). وايطاب للم 
وةرروز أن يكرررون شررام  للمرررؤمنني ألن عررذاب هللا وإن كررران الكررافرون يسرررتعجلون برره هتكمرررا لظررنهم أنررره غررا عت، فرررهن  

 املؤمنني يضمرون يف نفوسهم استبطا ف و بون تعجيله للكافرين. 
 ف) تفريع على (أتى أمر هللا) وهي من املقصود ابإلنذار. فجملة (ف  تستعجلو  
واالستعجال: طلب تعجي  حصول شي ، فمفعوله هو الذي يقع التعجي  به. ويتعدخ الفع  إىل أكثر من واحد ابلبرا   

 فقالوا: استعج  بكذا. وقد مضى يف سورة األنعام قوله تعاىل (ما عندي ما تستعجلون به). 
إما عالد إىل هللا تعاىل، أي ف  تستعجلوا هللا. وحذد املتعلق ب(تستعجلوف) لداللة قوله (أتى أمرر  فضما (تستعجلوف) 

 هللا) عليه. والتقدير: ف  تستعجلوا هللا أبمرف، على  و قوله تعاىل (سأريكم عاييت ف  تستعجلون). 
 ليه على نزع اياف . وقي  الضما عالد إىل (أمر هللا)، وعليه تكون تعدية فع  االستعجال إ 
واملراد من النهي هنا دقيق   يذكروف يف موارد صيغ النهي. وةدر أن يكون للتسوية كما ترد صيمة األمرر للتسروية، أي ال  

 ددوخ يف استعجاله ألنه ال يعج  قب  وقته املؤد  له. 
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مرن الوعيرد إذ الوعيرد والزدرر إمنرا كراان ألدر  [) مستأنفة استئنافا ابترداليا ألهنرا املقصرود 1(سبحانه وتعاىل عما يشركون] 
 إبطال اإلشراك. فكانت للة (أتى أمر هللا) كاملقدمة وللة (سبحانه وتعاىل عما يشركون) كاملقصد. 

 و(ما) يف قوله (عما يشركون) مصدرية، أي عن إشراكهم غاف معه.  
ايطاب ليختص التربئ من شاهنم أن ينزلوا عن شرد وقرأ اجلمهور (يشركون) ابلتحتية على طريقة االلتفات، فعدل عن  

 ايطاب إىل الميبة. 
 وقرأف محزة والكسالي ابملثناة الفوقية تبعا لقوله (ف  تستعجلوف).  
[) كررران اسرررتعجاهلم 2( ينررزل امل لكرررة ابلررروح مرررن أمرررف علرررى مررن يشرررا  مرررن عبررادف أن أنرررذروا أنرره ال إلررره إال أان فرراتقون] 

لرسول صلى هللا عليه وسلم وتكذيبه، وكان انشئا عن عقيدة اإلشراك الق من أصوهلا استحالة إرسرال ابلعذاب استهزا  اب
 الرس  من البشر. 

وأتبع  قيق جمي  العذاب بتنزيه هللا عن الشريك فقفي ذلك بتربلة الرسرول صرلى هللا عليره وسرلم مرن الكرذب فيمرا يبلمره  
 ذا اعرتاض يف أثنا  االستدالل على التوحيد. عن ربه ووص  هلم اإلرسال وصفا مودزا. وه
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 واملراد ابمل لكة الواحد منهم وهو دربالي   عليه الس م  .   
والروح: الوحي. أطلق عليه اسم الروح على وده االستعارة ألن الوحي به هدخ للعقول احلق، فشربه الروحي ابلرروح كمرا   

 يشبه اجله  ابملوت قال تعاىل (أومن كان ميت فأحييناف).  يشبه العلم احلق ابحلياة،وكما
ووده تشبيه الوحي ابلروح أن الوحي إذا وعته العقول حلت هبا احلياة املعنوية وهو العلم كما أن الروح إذا ح  يف اجلسم  

 حلت به احلياة احلسية، قال تعاىل (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمران). 
نس، أي من أمورف، وهري شرؤونه ومقدراتره الرق اسرتأثر هبرا. وذلرك إضرافته إىل هللا كمرا هنرا وكمرا يف ومعىن (من أمرف) اجل 

قوله تعاىل (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمران)، وقوله تعاىل ( فظونه من أمر هللا)، وقوله تعاىل (ق  الروح من أمر ريب) 
 ملا تفيدف اإلضافة من التخصيص. 

 بتشديد الزاي  . وقرأف ابن كثا وأبو عمرو ويعقوب  بكسر النون  .   وقرأ اجلمهور (ينزل) 
وقرررأ اجلمهررور (ينررزل)  بيررا   تيررة مضررمومة وفررتح النررون وتشررديد الررزاي مكسررورة  وقرررأ ابررن كثررا وأبررو عمرررو ورويررس عررن  

 يعقوب  بسكون النون وختفي  الزاي مكسورة  و(امل لكة) منصواب. 
 قية مفتوحة وفتح النون وتشديد الزاي مفتوحة  ورفع (امل لكة) على أن أصله تتنزل. وقرأف عن يعقوب  بتا  فو  
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وقولرره تعرراىل (علررى مررن يشررا  مررن عبررادف) رد علررى فنررون مررن تكررذيبهم. فقررد قررالوا (لرروال نررزل هررذا القرررعن علررى ردرر  مررن  
ا هلرذا الرسرول أيكر  الطعرام وميشري يف القريتني عظيم) وقالوا (فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب) أي كان ملكا، وقرالوا (مر

 األسواق). ومشيئة هللا دارية على وفق حكمته، قال تعاىل (هللا أعلم حيث ةع  رساالته). 
 و(أن أنذروا) تفسا لفع  (ينزل) ألنه يف تقدير ينزل امل لكة ابلوحي.  
 (ينزل) ومفسرف.  وقوله (ابلروح من أمرف على من يشا  من عبادف) اعرتاض واستطراد بني فع  
و(أنره ال إلره إال أان) متعلرق ب(أنررذروا) علرى حرذد حررد اجلررر حرذفا مطرردا مرع (أن). والتقرردير: أنرذروا أبنره ال إلرره إال  

أان. والضررما املنصرروب ب(أن) ضررما الشررأن. وملررا كرران هررذا ايرررب مسرروقا للررذين اختررذوا مررع هللا عهلررة أهرررخ وكرران ذلررك 
 دع  إهبارهم بضد اعتقادهم مما هم فيه إنذارا. ض ال يستحقون عليه العقاب 

 وفرع عليه (فاتقون) وهو أمر ابلتقوخ الشاملة جلميع الشريعة.  
وقد أحاطت للة (أن أنذروا) إىل قوله تعاىل (فاتقون) ابلسريعة كلها، ألن للرة (أنره ال إلره إال أان) تنبيره علرى مرا يردرع  

 مر بكمال القوة العقلية. من الشريعة إىل إص ح االعتقاد وهو األ
 وللة (فاتقون) تنبيه على االدتناب واالمتثال اللذين مها منتهى كمال القوة العملية.  
[) استئناد بياين انشئ عن قوله (سبحانه وتعراىل عمرا يشرركون) 3(هلق السماوات واألرض ابحلق تعاىل عما يشركون] 

ن أن يكون له شركا .فابتدئ ابلداللة على اهتصاصه ابيلق والتقدير، وذلرك ألهنم إذا مسعوا ذلك ترقبوا دلي  تنزيه هللا ع
دلي  على أن ما كلق ال يوص  ابإلهلية كما أنبأ عنه التفرع عقب هذف األدلة بقوله اآليت (أفمن كلق كمن ال كلق أفر  

 تذكرون). 
ي ، كمررا يررذكر املطلرروب قبرر  ذكررر القيرراس يف وأعقررب قولرره (سرربحانه) بقولرره (وتعرراىل عمررا يشررركون)  قيقررا لنتيجررة الرردل 

صررناعة املنطررق مث يررذكر ذلررك املطلرروب عقررب القيرراس يف صررورة النتيجررة  قيقررا للوحدانيررة، ألن الضرر ل فيهررا هررو أصرر  
انتقرا  عقالرد أهر  الشررك، وألن إشرراكهم هرو الرذي حرداهم إىل إنكرار نبروة مرن درا  ينهراهم عرن الشررك فر  دررم كران 

الوحدانيررة وإبطررال الشرررك مقرردما علررى إثبررات صرردق الرسررول (عليرره الصرر ة والسرر م) املبرردأ برره يف أول  االعتنررا  إبثبررات
 السورة بقوله تعاىل (ينزل امل لكة ابلروح من أمرف). 

وعددت دالل  من ايلق كلها متضمنة نعما لة على الناس إدمادا ل متنان برنعم هللا علريهم وتعريضرا أبن املرنعم علريهم  
ن عبدوا غاف قد كفروا نعمته عليهم؛ إذ شكروا ما   ينعم عليهم ونسوا من انفرد ابإلنعام، وذلك أعظم الكفران، كما الذي

 دل على ذلك عط  (وإن تعدوا نعمة هللا ال  صوها) على للة (أفمن كلق كمن ال كلق). 
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األدلررة وألررع ألهنررا حمويررة هلمررا، وألهنمررا مررن أعظررم املودررودات. واالسررتدالل شلررق السررماوات واألرض أكرررب مررن سررالر   
فلذلك ابتدئ هبما. ولكن ما فيه من إلال احملوايت اقتضى أن يعقب ابالستدالل أبصناد ايلق واملخلوقات فثين شلق 

تلري اإلنسران يف إتقران اإلنسان وأطوارف وهو أعجب املودودات املشاهدة، مث شلق احليوان وأحوالره ألنره لرع األنرواع الرق 
الصررنع مررع مررا يف أنواعهررا مررن املررنن، مث شلررق مررا برره حيرراة اإلنسرران واحليرروان وهررو املررا  والنبررات، مث شلررق أسررباب األزمنررة 
والفصررول واملواقيرررت، مث شلرررق املعررادن األرضرررية، وانتقررر  إىل االسررتدالل شلرررق البحرررار مث شلررق اجلبرررال واألهنرررار والطرقرررات 

   يف السا. وسيأيت تفصيله. وع مات االهتدا
 والبا  يف قوله (ابحلق) للم بسة. وهي متعلقة ب(هلق) إذ ايلق هو امل بس للحق.  
واحلق: هنا ضد العبث، فهو هنا مبعىن احلكمة واجلد؛ أال ترخ إىل قوله تعاىل (وما هلقنا السماوات واألرض ومرا بينهمرا  

ىل (وما هلقنا السما  واألرض وما بينهما ابط ). واحلق والصدق يطلقان وصفني لعبني ما هلقناها إال ابحلق). وقوله تعا
 لكمال الشي  يف نوعه. 

 وللة (تعاىل عما يشركون) معرتضة.  
 وقرأ محزة والكسالي وهل  (تعاىل عما تشركون) مبثناة فوقية.  
استدالل عهر على انفرادف تعراىل ابإلهليرة  [) استئناد بياين أيضا. وهو4(هلق اإلنسان من نطفة فهذا هو هصيم مبني] 

ووحدانيته فيها. وذلك أنه بعرد أن اسرتدل علريهم شلرق العروا  العليرا والسرفلى وهري مشراهدة لرديهم انتقر  إىل االسرتدالل 
شلق  عليهم شلق أنفسهم املعلوم هلم. وأيضا ملا استدل على وحدانيته شلق أعظم األشيا  املعلومة هلم استدل عليهم أيضا

أعجررب األشررريا  للمتأمرر  وهرررو اإلنسررران يف طررريف أطررروارف مرررن كونرره نطفرررة مهينررة إىل كونررره عررراق  فصرريحا مبينرررا مبقاصررردف 
 وعلومه. 

 وتعري  (اإلنسان) للعهد الذهين، وهو تعري  اجلنس، أي هلق اجلنس املعلوم الذي تدعونه ابإلنسان.  
دنسره املعلروم مباهيتره وهواصرره مرن احليوانيرة والناطقيرة وحسرن القرروام،  وقرد ذكرر ل عتبرار شلرق اإلنسران ث ثررة اعتبرارات: 

وبقية أحوال كونه، ومبدأ هلقه وهو النطفة الق هي أمهن شي  نشأ منها أشرد نوع، ومنتهرى مرا شررفه بره وهرو العقر . 
 وذلك يف للتني وشبه للة (هلق اإلنسان من نطفة فهذا هو هصيم مبني). 

 بالمة، أي كثا ايصام. وايصيم من صيغ امل 
و(مبني) هررب اثن عرن ضرما (فرهذا هرو)، أي فرهذا هرو مرتكلم مفصرح عمرا يف ضرماف ومررادف ابحلرق أو ابلباطر  واملنطبرق  

 أبنواع احلجة حىت السفسطة. 
اىل يف واملررراد: ايصررام يف إثبررات الشررركا ، وإبطررال الوحدانيررة، وتكررذيب مررن يرردعون إىل التوحيررد، كمررا دل عليرره قولرره تعرر 

سورة يس (أو   ير اإلنسان أان هلقناف من نطفة فهذا هو هصيم مبني وضرب لنا مث  ونسي هلقه قرال مرن  ري العظرام 
 وهي رميم). 

واإلنسان حبرد (إذا) املفادأة اسرتعارة تبعيرة. اسرتعا احلررد الردال علرى معرىن املفادرأة ملعرىن ترترب الشري  علرى غرا مرا  
ا معررىن   يوضررع لرره حرررد. وال مفادررأة ابحلقيقررة هنررا ألن هللا   يفادررأف ذلررك وال فجررأ أحرردا، يظررن أن يرتتررب عليرره. وهررذ
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ولكن املعىن أنه حبيث لو تدبر الناظر يف هلق اإلنسان لرتقرب منره االعررتاد بوحدانيرة هالقره وبقدرتره علرى إعرادة هلقره، 
عث كان كمن فجأف ذلك. وملرا كران حررد املفادرأة يردل فهذا مسع منه اإلشراك وا ادلة يف إبطال الوحدانية ويف إنكار الب

 على حصول الفجأة للمتكلم به تعني أن تكون املفادأة استعارة تبعية. 
فهقحام حرد املفادأة دع  الك م مفهما أمرين مها: التعجيب من تطور اإلنسان من أمهرن حالرة إىل أبردع حالرة وهري  

ا والتعق ، والداللة على كفرانه النعمة وصرفه ما أنعم به عليه يف عصيان املنعم حالة ايصومة واإلابنة الناشئتني عن التفك
عليه. فاجلملة يف حد ذاهتا تنويه، وبضميمة حرد املفادأة أدجمت مع التنويه التعجيرب. ولرو قير : فهرو هصريم أو فكران 

 هصيما    ص  هذا املعىن البليغ. 
[ و مرر  6[ ولكررم فيهرا لرال حرني تر رون وحرني تسررحون]5نهرا أتكلرون](واألنعرام هلقهرا لكرم فيهرا دد  ومنرافع وم 

 [)   7أثقالكم إىل بلد   تكونوا ابلميه إال بشق األنفس إن ربكم لر ود رحيم]
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ةوز أن يعط  (األنعام) عط  املفرد على املفررد عطفرا علرى (اإلنسران)، أي هلرق اإلنسران مرن نطفرة واألنعرام، وهري   
ا رلوقة من نطفة، فيحص  اعتبرار هبرذا التكروين العجيرب لشربهه بتكروين اإلنسران، وتكرون للرة (هلقهرا) مبتعلقاهترا أيض

 مستأنفة، فيحص  بذلك االمتنان. 
وةررروز أن يكرررون عطررر  اجلملرررة علرررى اجلملرررة، فيكرررون نصرررب (األنعرررام) بفعررر  ضرررمر يفسررررف املرررذكور بعررردف علرررى طريقرررة  

األنعام هلقها. فيكون الك م مفيدا للتأكيرد لقصرد تقويرة احلكرم اهتمامرا مبرا يف األنعرام مرن االستم ل. والتقدير: وهلق 
الفوالد؛ فيكون امتناان على املخاطبني، وتعريضا هبم، فههنم كفروا نعمة هللا شلقها فجعلوا من نتادها لشركالهم ودعلروا   

 ن هلقها. وليس يف الك م حصر على ك  التقديرين. نصيبا. وأي كفران أعظم من أن يتقرب ابملخلوقات إىل غا م
وللة (لكم فيها دد ) يف موضع احلال من الضما املنصوب يف (هلقها) على ك  التقديرين؛ إال أن الودره األول مترام  

لكفران مقابلة لقوله تعاىل (هلق اإلنسان من نطفة فهذا هو هصيم مبني) من حيث حصول االعتبار ابتدا  مث التعري  اب
 اثنيا، ش د الوده الثاين فهن صر ه االمتنان و ص  االعتبار بطريق الكناية من االهتمام. 

 واملقصود من االستدالل هو قوله تعاىل (واألنعام هلقها) وما بعدف إدماج ل متنان.  
د العرب اإلب ، ولذلك يملب أن يطلق واألنعام: اإلب ، والبقر، والمنم، واملعز. وتقدم يف سورة األنعام. وأشهر األنعام عن 

 لفظ األنعام عندهم على اإلب . 
وايطراب صراس لشررمول املشرركني، وهررم املقصرود ابتردا  مررن االسرتدالل، وأن يشررم  ليرع النراس وال سرريما فيمرا تضررمنه  

 الك م من االمتنان. 
 بع  املخاطبني. وفيه التفات من طريق الميبة الذي يف قوله تعاىل (عما يشركون) ابعتبار  
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والرردد   بكسررر الرردال  اسررم ملررا يترردفأ برره كاملرر   واحلمرر . وهررو الثيرراب املنسررودة مررن أوابر األنعررام وأصرروافها وأشررعارها  
 تتخذ منها اييام وامل بس. 

 فلما كانت تلك مادة النسج دع  املنسوج كأنه مظرود يف األنعام.  
 اية به. وهص الدد  ابلذكر من بني عموم املنافع للعن 
 عط  (ومنافع) على (دد ) من عط  العام على ايا  ألن أمر الدد  قلما تستحضرف ايواطر.  
 مث عط  األك  منها ألنه من ذواهتا ال من مثراهتا.  
 وللة (ولكم فيها لال) عط  على للة (لكم فيها دد ).  
نان بنعمة تسخاها لإك  منها والتمذي، واسرتداد وللة (ومنها أتكلون) عط  على للة (لكم فيها دد ). وهذا امت 

 القوة ملا  ص  من تمذيتها. 
وتقردمي ا ررور يف قولرره تعراىل (ومنهررا أتكلرون) ل هتمررام، ألهنرم شررديدو الرغبرة يف أكرر  اللحروم، وللرعايررة علرى الفاصررلة.  

 واإلتيان ابملضارع يف (أتكلون) ألن ذلك من األعمال املتكررة. 
 فع  الرواح، وهو الردوع إىل املعاطن يقال: أراح نعمه إذا أعادها بعد السروح.  واإلراحة: 
والسرروح: اإلسررامة، أي المرردو هبررا إىل املراعرري. يقررال: سرررحها  بتخفيرر  الرررا   سرررحا وسررروحا، وسرررحها  بتشررديد الرررا    

 تسر ا. 
هنا تق  حينئذ مرإخ البطرون حافلرة الضرروع مرحرة وتقدمي اإلراحة على التسريح ألن اجلمال عند اإلراحة أقوخ وأهبج، أل 

 مبسرة الشبع وحمبة الردوع إىل منازهلا من معاطن ومراب . 
 واإلتيان ابملضارع يف (تر ون) و(تسرحون) ألن ذلك من األحوال املتكررة. ويف تكررها تكرر النعمة مبناظرها.  
فهي يف موضرع احلرال أيضرا. والضرما عالرد إىل أشرهر األنعرام وللة (و م  أثقالكم) معطوفة على (ولكم فيها لال).  

عندهم وهي اإلب ، كقوهلا يف قصة أم زرع  ركب شرراي وأهرذ هطيرا فرأراح علرى نعمرا ثرراي  ، فرهن الرنعم الرق تؤهرذ ابلررمح 
 هي اإلب  ألهنا تؤهذ ابلمارة. 

 ارع بتكرر ذلك الفع . وضما (و م ) عالد إىل بع  األنعام ابلقرينة. واهتيار الفع  املض 
 واألثقال: لع تق   بفتحتني  وهو ما يثق  على الناس محله أبنفسهم.  
واملررراد ب(بلررد) دررنس الررذي ير لررون إليرره كالشررام والرريمن ابلنسرربة إىل أهرر  احلجرراز، ومررنهم أهرر  مكررة يف رحلررة الصرري   

 والشتا  والرحلة إىل احلج. 
وتربلمكم، بطريقررة الكنايرة القريبررة مرن التصررريح. ولرذلك عقررب بقولره تعرراىل (   وقرد أفرراد (و مر  أثقررالكم) معرىن  ملكررم 

 تكونوا ابلميه إال بشق األنفس). 
وللررة (  تكونرروا ابلميرره) صررفة ل(بلررد)، وهرري مفيرردة معررىن البعررد، ألن بلررو  املسررافر إىل بلررد مبشررقة هررو مررن شرران البلررد  

 الكم. البعيد، أي ال تبلمونه بدون األنعام احلاملة أثق
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 والشق  بكسر الشني  يف قرا ة اجلمهور: املشقة. والبا  للم بسة. واملشقة: التعب الشديد.   
 وما بعد أداة االستثنا  مستثىن من أحوال لضما املخاطبني.   
 وقرأ أبو دعفر (إال بشق األنفس)  بفتح الشني  وهو لمة يف الشق املكسور الشني.  
اجلملة أن يكونروا ابلميره إال مبشرقة، فأفراد ظاهرهرا أهنرم كرانوا يبلمونره بردون الرواحر  مبشرقة ولريس مقصرودا، إذ   وقد نفت 

كان احلم  على األنعام مقاران لإسفار ابالنتقال إىل الب د البعيدة، ب  املراد:   تكونوا ابلميه لوال اإلب  أو بدون اإلبر ، 
 فحذد لقرينة السياق. 

 ربكم لرؤود رحيم) تعلي  جلملة (واألنعام هلقا)، أي هلقها هلذف املنافع ألنه رؤود رحيم بكم. وللة (إن  
 (وايي  والبمال واحلما لرتكبوها وزينة) (وايي ) معطود على (واألنعام هلقها). فالتقدير: وهلق ايي .  
ل فيما تقدم من قولره تعراىل (واألنعرام هلقهرا لكرم والقول يف مناط االستدالل وما بعدف من االمتنان والعربة يف ك  كالقو  

 فيها دد ) اآلية. 
والفع  احملذود يتعلرق بره (لرتكبوهرا وزينرة)، أي هلقهرا هللا لتكروان مراكرب للبشرر، ولروال ذلرك   تكرن يف ودودهرا فالردة  

 لعمران العا . 
بر م التعلير  مرن أدر  تروفر شررط انتصرابه وعط  (وزينة) ابلنصرب عطفرا علرى شربه اجلملرة يف (لرتكبوهرا)، فجنرب قرنره  

على املفعوليرة ألدلره، ألن فاعلره وفاعر  عاملره واحرد، فرهن عاملره فعر  (هلرق) يف قولره تعراىل (واألنعرام هلقهرا) إىل قولره 
 تعاىل (وايي  والبمال) فذلك كله مفعول به لفع  (هلقها). 

قصررود أهنررا يف ذاهتررا زينررة، أي هلقهررا تررزين األرض، أو زيررن هبررا وال مريررة يف أن فاعرر  دعلهررا زينررة هررو هللا تعرراىل، ألن امل 
 األرض، كقوله تعاىل (ولقد زينا السما  الدنيا مبصابيح). 

 وهذا النصب أوضح دلي  على أن املفعول ألدله منصوب على تقدير الم التعلي .  
 يف عادهتم. وهذا واقع موقع االمتنان فكان مقتصرا على ما ينتفع به املخاطبون األولون  
وقد اقتصر على منة الركوب على ايي  والبمال واحلما والزينة، و  يذكر احلم  عليها كما قرال يف شرأن األنعرام (و مر   

أثقالكم)، ألهنرم   تكرن مرن عرادهتم احلمر  علرى ايير  والبمرال واحلمرا، فرهن ايير  كانرت تركرب للمرزو وللصريد، والبمرال 
 ا تركب للتنق  يف القرخ وشبهها. تركب للمشي والمزو، واحلم

ويف حديث البخاري عرن ابرن عبراس يف حجرة الروداع أنره قرال:  دئرت علرى محرار أاتن ورسروله هللا صرلى هللا عليره وسرلم  
 يصلي ابلناس  احلديث. 

 وكان أبو سيارة ةيز ابلناس من عرفة يف اجلاهلية على محار وقال فيه:           
 سيارف                      وعن مواليه بين فرزارف هلوا السبي  عن أيب   
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حىت ةيز راكبا محرارف                      مستقب  الكعبة يدعو دارف ف  يتعلق االمتنان بنعمة غا مستعملة عند الرنعم   
  والبمرال واحلمرا، عليهم، وإن كان الشي  املرنعم بره قرد تكرون لره منرافع ال يقصردها املخراطبون مثر  احلرر  ابإلبر  وايير

وهررو ممررا يفعلرره املسررلمون وال يعرررد منكررر علرريهم؛ أو منررافع   يررتفطن هلررا املخرراطبون مثرر  مررا ظهررر مررن منررافع األدويررة يف 
احليرروان ممررا   يكررن معروفررا للنرراس مررن قبرر ، فيررده  كرر  ذلررك يف عمرروم قولرره تعرراىل (هررو الررذي هلررق لكررم مررا يف األرض 

مروم يف الررذوات يسررتلزم عمروم األحرروال عردا مررا هصصرره الردلي  ممررا يف عيرة األنعررام (قرر  ال ليعرا) يف سررورة البقررة. فهنرره ع
 أدد فيما أوحي إ  حمرما على طاعم يطعمه) اآلية. 

وهبرذا يعلرم أن ال دلير  يف هررذف اآليرة علرى  رررمي أكر  حلروم اييرر  والبمرال واحلمرا ألن أكلهررا اندر ايطرور ابلبرال لقلترره،  
سلمون حلوم احلمر يف غزوة هيرب بدون أن يستأذنوا النهللا صلى هللا عليه وسلم كرانوا يف حالرة اضرطرار، وكي  وقد أك  امل

 وعية سورة النح  يومئذ مقرو ة منذ سنني كثاة فلم ينكر عليهم أحد وال أنكرف النهللا صلى هللا عليه وسلم. 
فقيرر : أكلررت احلمررر فسرركت. مث أيت فقيرر : كمررا دررا  يف الصررحيح: أنرره أيت فقيرر  لرره: أكلررت احلمررر، فسرركت، مث أيت   

 أفنيت احلمر فنادي النهللا صلى هللا عليه وسلم أن هللا ورسوله ينهيانكم عن أك  حلوم احلمر. فأهرقت القدور. 
 وأن ايي  والبمال واحلما سوا  يف أن اآلية ال تشم  حكم أكلها. فاملصا يف دواز أكلها ومنعه إىل أدلة أهرخ.  
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فأما ايي  والبمال ففري درواز أكلهرا هر د قروي برني أهر  العلرم، ولهرورهم أابحروا أكلهرا. وهرو قرول الشرافعي وأمحرد   

وأيب يوسرر  وحممررد ابررن احلسررن والظرراهري. وروي عررن ابررن مسررعود وأمسررا  بنررت أيب بكررر وعطررا  والزهررري والنخعرري وابررن 
 دبا. 

ايير . وروي عرن ابرن عبراس واحرتج بقولره تعراىل (لرتكبوهرا وزينرة). ولرو كانرت وقال مالك وأبو حنيفة:  ررم أكر  حلروم   
مباحة األك  المنت أبكلها كما امنت يف األنعام بقوله (ومنها أتكلون). وهو دلي  ال ينه  مبفردف. فيجاب عنه مبا قررران 

لمني أكلوا حلوم ايي  يف زمرن رسرول من دراين الك م على مراعاة عادة املخاطبني به. وقد ثبتت أحاديث كثاة أن املس
 هللا صلى هللا عليه وسلم وعلمه. ولكنه كان اندرا يف عادهتم. 

 وعن مالك رضي هللا عنه رواية بكراهة حلوم ايي  واهتار ذلك القرطهللا.  
يف حممرر   وأمررا احلمررا فقررد ثبررت أكرر  املسررلمني حلومهررا يرروم هيرررب. مث هنرروا عررن ذلررك كمررا يف احلررديث املتقرردم. واهتلرر  

ذلك، فحمله اجلمهور على التحرمي لذات احلما. ومحله بعضهم على أتوي  أهنا كانت محولتهم يومئذ فلو اسرتسلوا علرى 
أكلها النقطعوا بذلك املكان ف بوا رداال و  يستطيعوا مح  أمتعتهم. وهذا رأي فريق من السل . وأهذ فريق من السل  

وم احلمرر اإلنسرية ألهنرا مرورد النهري وأبقرروا الوحشرية علرى اإلابحرة األصرلية. وهرو قررول بظراهر النهري فقرالوا بتحررمي أكر  حلرر
 لهور األمية مالك وأيب حنيفة والشافعي  رضي هللا عنهم  وغاهم. 
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ويف هذا إثبات حكم تعبدي يف التفرقة وهرو ممرا ر ينبمري املصرا إليره يف االدتهراد إال برنص ال يقبر  التأوير  كمرا بينراف يف   
 اب مقاصد الشريعة اإلس مية. كت
 على أنه ال يعرد يف الشريعة أن  رم صن  إنسي لنوع من احليوان دون وحشية.  
وأما البمال فاجلمهور على  رميها. فأما من قال حبرمة أك  ايي  فإن البمال صن  مركب من نوعني حمرمني، فتعني أن  

تمليرب  ررمي أحرد النروعني املركرب منهمرا وهرو احلمرا علرى  لير  النروع يكون أكله حراما. ومن قال إبابحة أك  ايير  فل
 اآلهر وهو ايي . وعن عطا  أنه رعها ح ال. 

 وايي : اسم لع ال واحد له من لفظه على األصح. وقد تقدم عند قوله تعاىل (وايي  املسومة) يف سورة عل عمران.  
ن نوع أمه من ايي  وأبوف من احلما. وهو من األنواع النرادرة واملتولردة مرن والبمال: لع بم . وهو اسم للذكر واألنثى م 

 نوعني. وعكسه الربذون. ومن هصالص البمال عقم أنثاها حبيث ال تلد. 
واحلما: لع تكسا محار وقد ةمع على أمحرة وعلى محر. وهو غالب للذكر من النوع، وأما األنثى فرأاتن. وقرد روعري  

 ليب. يف اجلمع التم
 [) اعرتاض يف عهر الك م أو يف وسطه على ما سيأيت. 8(وكلق ما ال تعلمون] 
و(كلق) مضرارع مرراد بره زمرن احلرال ال االسرتقبال، أي هرو، اآلن كلرق مرا ال تعلمرون أيهرا النراس ممرا هرو رلروق لرنفعهم  

أهررخ ال يعلموهنرا اآلن، فيرده  يف ذلرك  وهم ال يشعرون به، فكما هلق هلم األنعام والكراع هلق هلم وكلق هلرم ه لرق
ما هو غا معهود أو غا معلوم للمخاطبني وهو معلروم عنرد أمرم أهررخ كالفير  عنرد احلبشرة واهلنرود، ومرا هرو غرا معلروم 
ألحد مث يعلمه الناس من بعرد مثر  دواب اجلهرات القطبيرة كالفقمرة والردب األبري . ودواب القرارة األمريكيرة الرق كانرت 

 للناس يف وقت نزول القرعن، فيكون املضارع مستعم  يف احلال للتجديد، أي هو هالق وكلق. جمهولة 
ويده  فيه كما قب  ما كلقه هللا من املخلوقرات يف اجلنرة، غرا أن ذلرك هرا  ابملرؤمنني، فالظراهر أنره غرا مقصرود مرن  

 لنعمة. سياق االمتنان العام للناس املتوس  به إىل إقامة احلجة على كافري ا
فالذي يظهر   أن هذف اآلية من معجزات القرعن الميبية العلمية، وأهنا إميا  إىل أن هللا سيلهم البشر اهرتاع مراكب هري  

أددخ عليهم من ايي  والبمال واحلما، وتلك العج ت الق يركبها الواحد و ركها بردليه وتسمى  بسك ت  ، وأراتل 
املسرراة مبصررفى الررنفل وتسررمى  أطوموبيرر   ، مث الطررالرات الررق تسررا ابلررنفل املصررفى يف السرركك احلديديررة، والسرريارات 

 اهلوا . فك  هذف رلوقات نشأت يف عصور متتابعة   يكن يعلمها من كانوا قب  عصر ودود ك  منها. 
   
 

 2330صفحة : 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



خرتعررني مررن البشرر مبررا فطرررهم عليره مررن الررذكا  وإهلرام هللا النرراس الهرتاعهررا هرو ملحررق شلررق هللا، فرا  هررو الررذي أهلرم امل  
والعلم ومبا تدردوا يف سلم احلضارة واقتبراس بعضرهم مرن بعر  إىل اهرتاعهرا، فهري برذلك رلوقرة   تعراىل ألن الكر  مرن 

 نعمته. 
نرران [) للررة معرتضررة. اقتضررت اعرتاضررها مناسرربة االمت9(وعلررى هللا قصررد السرربي  ومنهررا دررار ولررو شررا  هلررداكم ألعررني] 

 بنعمة تيسا األسفار ابلرواح  وايي  والبمال واحلما. 
فلما ذكرت نعمة تيسرا السربي  املوصرلة إىل املقاصرد اجلثمانيرة ارتقري إىل الترذكا بسربي  الوصرول إىل املقاصرد الروحانيرة   

بي  اهلرردخ  صرر  برره وهررو سرربي  اهلرردخ، فكرران تعهررد هللا هبررذف السرربي  نعمررة أعظررم مررن تيسررا املسررالك اجلثمانيررة ألن سرر
السعادة األبدية. وهذا السبي  هي موهبة العق  اإلنساين الفارق بني احلق والباط ، وإرسال الرس  لدعوة الناس إىل احلق، 
وتررذكاهم مبررا يمفلررون عنرره، وإرشررادهم إىل مررا ال تصرر  إليرره عقرروهلم أو تصرر  إليرره مبشررقة علررى هطررر مررن التررورط يف بنيررات 

 الطريق. 
از ملا أيتيه الناس من األعمال من حيث هي موصلة إىل دار الثواب أو دار العقراب، كمرا يف قولره (قر  هرذف فالسبي : جم 

سبيلي). ويزيد هذف املناسبة بياان ملا شرحت دالل  التوحيد انسب التنبيه علرى أن ذلرك طريرق للهردخ، وإزالرة للعرذر، وأن 
 من بني الطرق الق يسلكها الناس طريق ض ل ودور. 

وقد استعا لتعهد هللا بتبيني سبي  اهلدخ حرد (على) املستعار كثاا يف القرعن وكر م العررب ملعرىن التعهرد، كقولره تعراىل  
 (إن علينا للهدخ). شبه التزام هذا البيان والتعهد به ابحلق والوادب على احملقوق به. 

ملصردر، ألنرره يقررال: طريررق قاصررد، أي مسررتقيم، والقصرد: اسررتقامة الطريررق. وقررع هنررا وصرفا للسرربي  مررن قبيرر  الوصرر  اب 
وذلرررك أقررروخ يف الوصررر  ابالسرررتقامة كشرررأن الوصررر  ابملصرررادر، وإضرررافة (قصرررد) إىل (السررربي ) مرررن إضرررافة الصرررفة إىل 
املوصود، وهي صفة رصصة ألن التعري  يف (السبي ) للجنس. ويتعني تقدير مضاد ألن الذي تعهد هللا بره هرو بيران 

 ي . السبي  ال ذات السب
 وضما (ومنها) عالد إىل (السبي ) على اعتبار دواز أتنيثه.  
 و(دالر) وص  ل(السبي ) ابعتبار استعماله مذكرا. أي من دنس السبي  الذي منه أيضا قصد سبي  دالر غا قصد.  
ملفضي إىل ضر، فهو واجلالر: هو احلالد عن االستقامة. وكىن به عن طريق غا موص  إىل املقصود، أي إىل ايا، وهو ا 

دالز بسالكه. ووصفه ابجلالر على طريقة ا از العقلي. و  يض  السبي  اجلالر إىل هللا ألن سبي  الض ل اهرتعها أه  
 الض لة اهرتاعا ال يشهد له العق  الذي فطر هللا الناس عليه، وقد هنى هللا الناس عن سلوكها. 

  وللة (ولو شا  هلداكم ألعني) تذيي . 
[) اسرتئناد لرذكر دلير  عهرر مرن مظراهر 10(هو الذي أنزل من السما  ما  لكم منه شراب ومنره شرجر فيره تسريمون] 

برديع هلرق هللا تعرراىل أدمرج فيره امتنرران مبرا أييت بره ذلررك املرا  العجيررب مرن املنرافع للنرراس مرن نعمرة الشررراب ونعمرة الطعررام 
  للحيوان الذي به قوام حياة الناس وللناس أنفسهم.
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وصرريمة تعريررر  املسررند إليررره واملسررند أفرررادت احلصررر، أي هرررو ال غرراف. وهرررذا قصررر علرررى هرر د مقتضرررى الظررراهر، ألن  
املخرراطبني ال ينكرررون ذلررك وال يرردعون لرره شررريكا يف ذلررك، ولكررنهم ملررا عبرردوا أصررناما   تررنعم علرريهم بررذلك كرران حرراهلم  

ا منزلرة مرن يردعي الشرركة   يف ايلرق، فكران القصرر قصرر كحال من يدعي أن األصنام أنعمت علريهم هبرذف الرنعم، فنزلرو 
 إفراد خترةا للك م على ه د مقتضى الظاهر. 

وأنرزل املررا  مرن السررما  تقرردم معنراف عنررد قولره تعرراىل (وأنررزل مرن السررما  مرا  فرراهرج برره مرن الثمرررات رزقرا لكررم) يف سررورة  
 البقرة. 

 للشجر والزرع. وذكر يف املا  منتني: الشراب منه، واإلنبات  
وللررة (لكررم منرره شررراب) صررفة ل(مررا )، و(لكررم) متعلررق ب(شررراب) قرردم عليرره ل هتمررام، و(منرره) هرررب مقرردم كررذلك،  

 وتقدميه سو  أن يكون املبتدأ نكرة. 
 والشراب: اسم للمشروب، وهو املالع الذي تشتفه الشفتان وتبلمه إىل احللق فيبلع دون مضغ.  
اىل و(منرره شررجر) نظررا قولرره (منرره شررراب). وأعيررد حرررد (مررن) بعررد واو العطرر  ألن حرررد و(مررن) تبعيضررية. وقولرره تعرر 

 (من) هنا ل بتدا ، أو للسببية ف   سن عط  (شجر) على (شراب). 
 والشجر: يطلق على النبات ذي الساق الصلبة، ويطلق على مطلق العشب والكإ تمليبا.  
   
 

 2331صفحة : 
 
ألنه غالب مرعى أنعام أه  احلجاز لقلة الكإ يف أرضهم، فهم يرعون الشعاري والماابت. ويف وروعي هذا التمليب هنا   

 حديث  ضالة اإلب  تشرب املا  وترعى الشجر حىت أيتيها ربذها  . 
 ومن الدقالق الب غية اإلتيان حبرد (يف) الظرفية، فاإلسامة فيه تكون ابألك  منه واألك  مما  ته من العشب.  
 سامة: إط ق اإلب  للسوم وهو الرعي. يقال: سامت املاشية فهي سالمة وأسامها ربذها. واإل 
[) للرة (ينبرت) 11(ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخي  واألعناب ومن ك  الثمرات إن يف ذلك آلية لقوم يتفكررون]  

 حال من ضما (أنزل)، أي ينبت هللا لكم. 
 كم منه شراب) ألنه ليس مما  ص  بنزول املا  وحدف ب  ال بد معه زرع وغرس. وإمنا   يعط  هذا على للة (ل 
وهررذا اإلتيرران مررن داللرر  عظرريم القرردرة الربذانيررة، فررالمرض منرره االسررتدالل ممزودررا ابلتررذكا ابلنعمررة، كمررا دل عليرره قولرره  

قولرره تعرراىل (واييرر  والبمررال واحلمررا (لكررم) علررى وزان مررا تقرردم يف قولرره تعرراىل (واألنعررام هلقهررا لكررم فيهررا دد ) اآليررة، و 
 لرتكبوها) اآلية. 

وأسند اإلنبرات إىل هللا ألنره امللهرم ألسربابه وايرالق ألصروله تنبيهرا للنراس علرى دفرع غررورهم بقردرة أنفسرهم، ولرذلك قرال  
 (إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون) لكثرة ما  ت ذلك من الدقالق. 
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 قدم غا مرة يف سورة األنعام. وذكر الزرع والزيتون وما معهما ت 
 والتفكا تقدم عند قوله تعاىل (ق  ه  يستوي األعمى والبصا أف  تتفكرون) يف سورة األنعام.  
وإقحرام لفرظ (قرروم) للداللرة علرى أن التفكررا مرن سررجاايهم، كمرا تقردم عنررد قولره تعراىل (آلايت لقرروم يعقلرون) يف سررورة  

 البقرة. 
 على (الزرع والزيتون)، أي وينبت لكم به من الثمرات مما   يذكر هنا. (ومن ك  الثمرات) عط   
والتعريرر  تعريرر  اجلررنس. واملررراد: أدنرراس مثرررات األرض الررق ينبتهررا املررا ، ولكرر  قرروم مررن النرراس مثرررات أرضررهم ودرروهم.  

ترده  علرى الرزرع ومرا عطر   و(من) تبعيضية قصد منها تنويع االمتنان على كر  قروم مبرا انهلرم مرن نعرم الثمررات. وإمنرا  
 عليه ألهنا من الثمرات الق تنبت يف ك  مكان. 

 وللة (إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون) تذيي .  
واآليررة: الداللررة علررى أنرره تعرراىل املبرردع احلكرريم. وتلررك هرري إنبررات أصررناد رتلفررة مررن مررا  واحررد، كمررا قررال (تسررقى مبررا   

 واحد) يف سورة الرعد. 
ف بوصر  التفكررا ألهنررا داللرة هفيررة حلصرروهلا ابلتردريج. وهررو تعررري  ابملشرركني الررذين   يهترردوا مبررا يف ونيطرت داللررة هررذ 

 ذلك من داللة على تفرد هللا ابإلهلية أبهنم قوم ال يتفكرون. 
 وقرا اجلمهور (ينبت) بيا  الميبة. وقرأف أبو بكر عن عاصم بنون العظمة.  
[) عايت 12لقمررر والنجرروم مسررخرات أبمرررف إن يف ذلررك آلايت لقرروم يعقلررون](وسررخر لكررم الليرر  والنهررار والشررمس وا 

 أهرخ على دقيق صنع هللا تعاىل وعلمه ممزودة ابمتنان. 
وتقدم ما يفسر هذف اآلية يف صدر سورة يونس. وتسخا هذف األشيا  تقدم عند قولره تعراىل (والشرمس والقمرر والنجروم  

  أوال  سورة األعراد ويف أوال  سورة الرعد ويف سورة إبراهيم. مسخرات أبمرف أال له ايلق واألمر) يف
وهذا انتقال ل ستدالل إبتقان الصنع على وحدانية الصانع وعلمه. وإدماج بني االستدالل واالمتنان. ونيطت الدالالت  

واضررحة حاصرررلة بوصرر  العقرر  ألن أصرر  العقررر  كرراد يف االسررتدالل هبررا علرررى الوحدانيررة والقرردرة، إذ هرري داللررر  بينررة 
 ابملشاهدة ك  يوم وليلة. 

 وتقدم وده إقحام لفظ (قوم) عنفا، وأن اجلملة تذيي .  
وقرا اجلمهور ليع هذف األمسا  منصوبة على املفعولية لفعر  (سرخر). وقررأ ابرن عرامر (والشرمس والقمرر والنجروم) ابلرفرع  

اإلعررراب اإلشررارة إىل الفرررق بررني التسررخاين. وقرررأ علررى االبترردا  ورفررع (مسررخرات) علررى أنرره هرررب عنهررا. فنكتررة اهررت د 
حفص برفع (النجوم) و(مسخرات). ونكتة اهت د األسلوب الفرق بني التسخاين مرن حيرث إن األول واضرح واآلهرر 

 هفي لقلة من يرقب حركات النجوم. 
 واملراد أبمرف أمر التكوين للنظام الشمسي املعرود.  
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 2332صفحة : 
 
لفخر يف كتاب درة التنزي  ودها للفرق برني إفرراد عيرة يف املررة األوىل والثالثرة وبرني لرع عايت يف املررة الثانيرة: وقد أبدخ ا  

ابن ما ذكر أول واثلثا يردع إىل ما جنم من األرض، فجميعه عيرة واحردة اتبعرة يلرق األرض ومرا  تويره (أي وهرو كلره ذو 
ول وحالة واحدة وهي حالة الرذر  يف التناسر  يف احليروان يف اآليرة الثالثرة) حالة واحدة وهي حالة النبات يف األرض يف األ

وأمرا مرا ذكرر يف املررة الثانيررة فهنره رادرع إىل اهرت د أحرروال الشرمس والقمرر والكواكرب، ويف كرر  واحرد منهرا نظرام كصرره 
ير  والنهرار وبعضرها أدررام ودالل  ختال  دالل  غاف، فكان مرا ذكرر يف ذلرك جممروع عايت (أي ألن بعضرها أعرراض كالل

 هلا أنظمة رتلفة ودالالت متعددة). 
[) عطر  علرى (الليرر  والنهرار)، أي وسررخر 13(ومرا ذرأ لكرم يف األرض رتلفررا ألوانره إن يف ذلرك آليررة لقروم يررذكرون]  

آليرررة لقررروم لكررم مرررا ذرأ لكرررم يف األرض. وهرررو دليررر  علرررى دقيرررق الصرررنع واحلكمررة لقولررره تعررراىل (رتلفرررا ألوانررره إن يف ذلرررك 
 يذكرون). وأومئ إىل ما فيه من منة بقوله (لكم). 

والذر : ايلق ابلتناسر  والتولرد ابحلمر  والتفرريخ، فلريس اإلنبرات ذر ا، وهرو شرام  لإنعرام والكرراع  وقرد مضرت املنرة بره   
 نبات. ولماها مث  ك ب الصيد واحلراسة، ودوارح الصيد، والطيور، والوحو  املأكولة، ومن الشجر وال

وزيررد هنررا وصرر  اهررت د ألوانرره وهررو زايدة للتعجيررب وال دهرر  لرره يف االمتنرران، فهررو كقولرره تعرراىل (تسررقى مبررا  واحررد  
ونفض  بعضها على بع  يف األك ) يف سورة الرعد، وقوله تعاىل (ومن اجلبال ددد بري  ومحرر رتلر  ألواهنرا وغرابيرب 

) يف سورة فاطر. وبذلك صار هذا عية مستقلة فلذلك ذيله جبملرة (إن يف سود ومن الناس والدواب واألنعام رتل  ألوانه
ذلك آلية لقوم يرذكرون)، ولكرون حمر  االسرتدالل هرو اهرت د األلروان مرع ا راد أصر  الرذر  أفرردت اآليرة يف قولره تعراىل 

 (إن يف ذلك آلية). 
متزاج بع  العناصر ابلسطح أبص  ايلقرة أو واأللوان: لع لون. وهو كيفية لسطوح األدسام مدركة ابلبصر تنشأ من ا 

بصبمها بعنصر ذي لون معرود. وتنشأ من اهت ط عنصرين فاكثر ألروان غرا متناهيرة. وقرد تقردم عنرد قولره تعراىل (قرالوا 
 ادع لنا ربك يبني لنا ما لوهنا) يف سورة البقرة. 

 مبجرد تذكر األلوان املختلفة إذ هي مشهورة. ونيل االستدالل ابهت د األلوان بوص  التذكر ألنه استدالل  ص   
 وإقحام لفظ (قوم) وكون اجلملة تذيي  تقدم عنفا.  
وأبدخ الفخر يف درة التنزي  ودها الهت د األوصاد يف قوله تعاىل (لقوم يتفكرون) وقوله (لقوم يعقلون) وقولره (لقروم  

أم  بداللة املخلوقات النالة عرن األرض  تراج إىل التفكرا، يذكرون): أبن ذلك ملراعاة اهت د شدة احلادة إىل قوة الت
وهرو إعمررال املررؤدخ إىل العلررم. وداللررة مررا ذرأف يف األرض مررن احليروان حمتادررة إىل مزيررد أتمرر  يف التفكررا ل سررتدالل علررى 

 د هصالصرها. اهت د أحواهلا وتناسلها وفوالردها، فكانرت حبادرة إىل الترذكا، وهرو التفكرر مرع ترذكر أدناسرها واهرت
وأمرا داللرة تسررخا اللير  والنهررار والعروا  العلويررة فإهنرا أدق وأحروج إىل التعمررق. عررب عررن املسرتدلني عليهررا أبهنرم يعقلررون، 

 والتعق  هو أعلى أحوال االستدالل اف. 
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فيره ولتبتمروا مرن  (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حلما طراي طراي وتسرتخردوا منره حليرة تلبسروهنا وتررخ الفلرك مرواهر 
 [) القول يف هذا االستدالل وإدماج االمتنان فيه كالقول فيما سبق. 14فضله ولعلكم تشكرون]

 وتقدم الك م على تسخا الفلك يف البحر وتسخا األهنار يف أثنا  سورة إبراهيم.  
 واملرراهرين مررن صرريد احليترران ومررن تسررخا البحررر هلقرره علررى هيئررة ميكررن معهررا السرربح والسررا ابلفلررك، ومتكررني السرراحبني 

 املخلوقة فيه واملسخرة حلي  الصالدين. وزيد يف االمتنان أن حلم صيدف طري. 
 و(من) ابتدالية، أي أتكلوا حلما طراي صادرا من البحر.  
 والطري: ضد اليابس. واملصدر: الطراوة. وفعله: طرو، بوزن هشن.  
   
 

 2333صفحة : 
 
نراس، أي يتزينرون. وتقردم يف قولره تعراىل (ابتمرا  حليرة) يف سرورة الرعرد. وذلرك اللؤلرؤ واملردران؛ واحللية: مرا يتحلرى بره ال  

فاللؤلؤ يودد يف بع  البحار مث  ايلريج الفارسري، واملردران؛ يودرد يف ليرع البحرار ويكثرر ويقر . وسريأيت الكر م علرى 
 ان يف سورة الرمحان. اللؤلؤ يف سورة احلج، ويف سورة الرمحان. وأييت الك م على املرد

 واالستخراج: كثرة اإلهراج، فالسني والتا  للتأكيد مث : استجاب ملعىن أداب.  
واللبس: دع  الثوب والعمامة واملصو  على اجلسد. يقال: لبس التاج، ولبس ايرامت، ولربس القمريص. وتقردم عنرد قولره  

 تعاىل (قد أنزلنا عليكم لباسا) يف سورة األعراد. 
 لباس احللية إىل ضما لع الذكور تمليب، وإال فهن غالب احللية يلبسها النسا  عدا ايواتيم وحلية السيود. وإسناد  
وللة (وترخ الفلك مواهر فيه) معرتضة بني اجلم  املتعاطفة مع إمكان العطر  لقصرد رالفرة األسرلوب للتعجيرب مرن   

ة فع  الرؤية. وهرو يسرتعم  يف التعجيرب كثراا بصريغ كثراة  رو: تسخا السا يف البحر ابستحضار احلالة العجيبة بواسط
ولو تررخ، وأرأيرت، ومراذا تررخ. وادرت ب فعر  الرؤيرة يف أمثالره يفيرد احلرث علرى معرفرة ذلرك. فهرذا الرنظم للكر م إلفرادة 

 هر. هذا املعىن ولوالها لكان الك م هكذا: وتستخردوا منه حلية تلبسوهنا وتبتموا من فضله يف فلك موا
وعط  (ولتبتموا) على (تسرتخردوا) ليكرون مرن للرة الرنعم الرق نشرأت عرن حكمرة تسرخا البحرر. و  ةعر  علرة ملخرر  

الفلررك كمررا دعرر  يف سررورة فرراطر (وترررخ الفلررك فيرره مررواهر لتبتمرروا مررن فضررله) ألن تلررك   تصرردر مبنررة تسررخا البحررر برر  
 دا ت يف غرض عهر. 

 ىل (ولتبتموا من فضله) ألد  البعد بسبب اجلملة املعرتضة. وأعيد حرد التعلي  يف قوله تعا 
واالبتمرا  مرن فضر  هللا: التجرارة كمرا عررب عنهرا برذلك يف قولره تعراىل (لريس علريكم دنراح أن تبتمروا فضر  مرن ربكرم) يف  

 سورة البقرة. 
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س محر  هلرم علرى االعررتاد   وعط  (ولعلكم تشكرون) على بقية العل  ألنه من احلكرم الرق سرخر هللا هبرا البحرر للنرا 
 ابلعبودية ونبذهم إشراك غا به فيها. وهو تعري  ابلذين أشركوا. 

[) انتقال 16[ وع مات وابلنجم هم يهتدون]15(وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم وأهنارا وسب  لعلكم هتتدون] 
الررررق يف ودودهررررا لطرررر  ابإلنسرررران. وهررررذف  إىل االسررررتدالل واالمتنرررران مبررررا علررررى سررررطح األرض مررررن املخلوقررررات العظيمررررة

املخلوقات ملا كانت جمعولة كالتكملة لإرض وموضوعة على ظاهر سطحها عرب عن هلقهرا ووضرعها ابإللقرا  الرذي هرو 
رمي شي  على األرض. ولعر  هلقهرا كران مترأهرا عرن هلرق األرض، إذ لعر  اجلبرال انبثقرت ابضرطراابت أرضرية كرالزلزال 

ار بتهاط  األمطار. وأما السب  والع مات فتأهر ودودها ظاهر، فصرار هلرق هرذف األربعرة شربيها العظيم مث حدثت األهن
 إبلقا  شي  يف شي  بعد متامه. 

ولع  أص  تكوين اجلبال كان من شظااي رمت هبا الكواكب فصادفت سطح األرض، كما أن األمطار هتاطلت فكونت  
ينرا. وإط قرره علررى وضرع السررب  والع مرات تمليررب. ومرن إطرر ق اإللقررا  األهنرار؛ فيكررون تشربيه حصررول هرذين ابإللقررا  ب

 على اإلعطا  و وف قوله تعاىل (أألقي الذكر عليه من بيننا). 
و(رواسي) لع راس. وهو وص  من الرسرو  بفرتح الررا  وسركون السرني  . ويقرال  بضرم الررا  والسرني مشرددة وتشرديد  

 ان قال تعاىل (وقدور راسيات). الواو  . وهو الثبات والتمكن يف املك
ويطلق على اجلب  راس مبنزلة الوص  المالب. ولعه على زنة فواع  على ه د القياس. وهرو مرن النروادر مثر  عرواذل  

 فوارس. وتقدم بع  الك م عليه يف أول الرعد. 
ما (متيد) عالد إىل (األرض) بقرينة وقوله تعاىل (أن متيد بكم) تعلي  إللقا  الرواسي يف األرض. وامليد: االضطراب. وض 

قرنه بقوله تعاىل (بكم)، ألن امليد إذا عدي ابلبا  علم أن ا رور ابلبا  هو الشي  املسرتقر يف الظررد املالرد، واالضرطراب 
 يعط  مصاس الناس ويلحق هبم عالما. 

فرالك م درار علرى حرذد تقتضريه القرينرة، ومثلره   وملا كان املقام مقام امتنان علم أن املعل  به هو انتفا  امليرد ال وقوعره. 
 كثا يف القرعن وك م العرب، قال عمرو بن كلثوم:          

 فعجلنا القرخ أن تشتموان    
 

 2334صفحة : 
 
أراد أن ال تشتموان. فالعلة هي انتفا  الشتم ال وقوعه. و اة الكوفة كردون أمثال ذلرك علرى حرذد حررد النفري بعرد   

التقدير: ألن ال متيد بكم ولئ  تشتموان، وهو الظاهر. و اة البصرة كردون مثله على حرذد مضراد برني الفعر  (أن). و 
 املعل  و(أن). تقديرف: كراهية أن متيد بكم. 

وهذا املعىن الذي أشارت إليه اآلية معىن غام . ولع  هللا دع  نتو  اجلبرال علرى سرطح األرض معردال لكرويتهرا حبيرث  
 حبد من امل سة كف  حركتها يف الفضا  ختفيفا يودب شدة اضطراهبا.  ال تكون
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 ونعمة األهنار عظيمة، فهن منها شراهبم وسقي حرثهم، وفيها جتري سفنهم ألسفارهم.  
 وهلذف املنة األهاة عط  عليها (وسب ) لع سبي . وهو الطريق الذي يسافر فيه برا.  
ي ردررا  اهتردالكم. وهررو كر م مودره. يصررلح ل هتردا  إىل املقاصررد يف األسرفار مررن وللرة (لعلكرم هتترردون) معرتضرة، أ  

رسررم الطرررق وإقامررة املراسرري علررى األهنررار واعتبررار املسررافات. وكرر  ذلررك مررن دعرر  هللا تعرراىل ألن ذلررك حاصرر  إبهلامرره. 
 ق املتوحد ابيلق. ويصلح ل هتدا  إىل الدين احلق وهو دين التوحيد، ألن يف تلك األشيا  داللة على ايال

والع مات: األمارات الق أهلم هللا الناس أن يضعوها أو يتعارفوها لتكون داللرة علرى املسرافات واملسرالك املأمونرة يف الررب  
 والبحر فتتبعها السابلة. 

فأنتم هتتدون وللة (وابلنجم هم يهتدون) معطوفة على للة (وألقى يف األرض رواسي)، ألهنا يف معىن: وهداكم ابلنجم  
به. وهذف منة ابالهتدا  يف اللي  ألن السبي  والع مات إمنا هتدي يف النهار، وقد يضطر السالك إىل السا لري ؛ فمواقرع 
النجوم ع مات الهتدا  النراس الشرالرين لري  تعررد هبرا السرماوات، وأهرص مرن يهتردي هبرا البحرارة ألهنرم ال يسرتطيعون 

طرون إىل السا لري ، وهري هدايرة عظيمرة يف وقرت ارتبراك الطريرق علرى السرالر، ولرذلك قردم اإلرسا  يف ك  ليلة فهم مض
 املتعلق يف قوله تعاىل (وابلنجم) تقدميا يفيد االهتمام، وكذلك ابملسند الفعلي يف قوله تعاىل (هم يهتدون). 

 ن فهن هدايتهم هبذف النجوم ال غا. وعدل عن ايطاب إىل الميبة التفاات يومئ إىل فريق ها  وهم السيارة وامل حو  
والتعري  يف (النجم) تعري  اجلنس. واملقصود منه النجوم الق تعارفهرا النراس ل هتردا  هبرا مثر  القطرب. وتقردم يف قولره  

 تعاىل (وهو الذي دع  لكم النجوم لتهتدوا هبا) يف سورة األنعام. 
ىل (هرم يهتردون)  ررد تقروي احلكرم، إذ ال يسرمح املقرام بقصرد القصرر وتقدمي املسند إليره علرى ايررب الفعلري يف قولره تعرا 

 وإن تكلفه يف الكشاد. 
[) بعرررد أن 18[ وإن تعررردوا نعمرررة هللا ال  صررروها إن هللا لمفرررور رحررريم]17( أفمرررن كلرررق كمرررن ال كلرررق أفررر  ترررذكرون] 

ت واألرض ابحلرق) وثبترت املنرة وحرق الشركر، أقيمت الدالل  على انفراد هللا ابيلق ابتدا  مرن قولره تعراىل (هلرق السرماوا
فرع على ذلك هااتن اجلملتان لتكوان كرالنتيجتني لإدلرة السرابقة إنكرارا علرى املشرركني فاالسرتفهام عرن املسراواة إنكراري، 
أي ال يستوي من كلق مبرن ال كلرق. فالكراد للماثلرة، وهري مرورد اإلنكرار حيرث دعلروا األصرنام عهلرة شرريكة   تعراىل. 

 ومن مضمون الصلتني يعرد أي املوصولني أوىل ابإلهلية فيظهر مورد اإلنكار. 
 وحني كان املراد مبن ال كلق األصنام كان إط ق (من) المالبة يف العاق  مشاكلة لقوله (أفمن كلق).  
ون) مسرتعم  يف اإلنكرار وفرع على إنكار التسوية استفهام عن عدم التذكر يف انتفالها. فاالسرتفهام يف قولره (أفر  ترذكر  

 على انتفا  التذكر، وذلك كتل  ابهت د املخاطبني. فهو إنكار على إعراض املشركني عن التذكر يف ذلك. 
وللة (وإن تعدوا نعمة هللا ال  صوهنا) عط  علرى للرة (أفمرن كلرق كمرن ال كلرق أفر  ترذكرون). وهري كالتكملرة هلرا  

دلررة مررن االمتنرران كمررا تقرردم. وهرري مبنزلررة التررذيي  ل متنرران ألن فيهررا عمومررا يشررم  الررنعم ألهنررا نتيجررة ملررا تضررمنته تلررك األ
 املذكورة وغاها. 
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وهذا كر م درامع للتنبيره علرى وفررة نعرم هللا تعراىل علرى النراس حبيرث ال يسرتطيع عردها العرادون، وإذا كانرت كرذلك فقرد  
 لعوا . حص  التنبيه إىل كثرهتا مبعرفة أصوهلا وما  ويها من ا

ويف هذا إميا  إىل االستكثار من الشكر على جممر  الرنعم، وتعرري  بفظاعرة كفرر مرن كفرروا هبرذا املرنعم، وتملريظ التهديرد  
 هلم. وتقدم نظاها يف سورة إبراهيم. 

   
 

 2335صفحة : 
 
هم مررن ترردارك أمرررهم أبن وللررة (إن هللا لمفررور رحرريم) اسررتئناد عقررب برره تملرريظ الكفررر والتهديررد عليرره تنبيهررا علررى متكررن  

 يقلعوا عن الشرك، ويتأهبوا للشكر مبا يطيقون، على عادة القرعن من تعقيب الزوادر ابلرغالب كي  يقنل املسرفون. 
وقرد هولر  برني هترام هرذف اآليرة وهترام عيرة سرورة إبرراهيم، إذ وقرع هنالرك (وإن تعردوا نعمرة هللا ال  صروها إن اإلنسرران  

دررا ت يف سررياق وعيررد وهتديررد عقررب قولرره تعرراىل (أ  تررر إىل الررذين برردلوا نعمررة هللا كفرررا) فكرران  لظلرروم كفررار) ألن تلررك
 املناسب هلا تسجي  ظلمهم وكفرهم بنعمة هللا. 

 وأما هذف اآلية فقد دا ت هطااب للفريقني كما كانت النعم املعدودة عليهم منتفعا هبا ك مها.  
اللذان يف عية سورة إبراهيم (لظلوم كفرار) بوصرفني هنرا (لمفرور رحريم) إشرارة إىل مث كان من اللطال  أن وقب  الوصفان   

 أن تلك النعم كانت سببا لظلم اإلنسان وكفرف وهي سبب لمفران هللا ورمحته. واألمر يف ذلك منوط اإلنسان. 
أثبررت أن هللا منفرررد  [) عطرر  علررى للررة (أفمررن كلررق كمررن ال كلررق). فبعررد أن19(وهللا يعلررم مررا تسرررون ومررا تعلنررون] 

بصفة ايلق دون غاف ابألدلة العديدة مث ابستنساخ ذلك بقوله (أفمن كلق كمن ال كلق) انتق  هنا إىل إثبات أنره منفررد 
 بعموم العلم. 

ظاهرة و  يقدم هلذا ايرب استدالل وال عقب ابلدلي  ألنه مما دلت عليه أدلة االنفراد ابيلق، ألن هالق أدزا  اإلنسان ال 
والباطنة ةب له أن يكون عاملا بدقالق حركات تلك األدزا  وهري برني ظراهر وهفري، فلرذلك قرال (وهللا يعلرم مرا تسررون 

 وما تعلنون). 
 واملخاطب هنا هم املخاطبون بقوله تعاىل (أف  تذكرون). وفيه تعري  ابلتهديد والوعيد أبن هللا حماسبهم على كفرهم.  
مهم شر د ذلررك كمررا دل عليرره تقردمي املسررند إليرره علرى ايرررب الفعلرري فهنرره يفيرد القصررر لرررد دعرروخ وفيره إعرر م أبن أصررنا 

 الشركة. 
وقرررأ حفررص (مررا يسرررون ومررا يعلنررون) ابلتحتيررة فيهمررا، وهررو التفررات مررن ايطرراب إىل الميبررة. وعلررى قرا ترره تكررون اجلملررة  

 أظهر يف التهديد منها يف قصد التعليم. 
[) 21[ أمرروات غررا أحيررا  ومررا يشررعرون أاين يبعثررون]20دون هللا ال كلقررون شرريئا وهررم كلقررون](والررذين ترردعون مررن  

 عط  على للة (أفمن كلق كمن ال كلق) وللة (وهللا يعلم ما تسرون). 
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 وما صدق (الذين) األصنام. وظاهر أن ايطاب هنا متمح  للمشركني وهم بع  املخاطبني يف الضمالر السابقة.  
 صود من هذف اجلملة التصريح مبا استفيد ضمنا مما قبلها وهو نفي ايالقية ونفي العلم عن األصنام. واملق 
فايرب األول وهو للة (ال كلقون شيئا) استفيد من للة (أفمن كلق كمن ال كلق). وعط  (وهرم كلقرون) ارتقرا  يف  

 االستدالل على انتفا  إهليتها. 
(أموات غرا أحيرا ) تصرريح مبرا اسرتفيد مرن للرة (وهللا يعلرم مرا تسررون ومرا تعلنرون) بطريقرة نفري وايرب الثاين وهو للة  

 الشي  بنفي ملزومه. 
وهي طريقة الكناية الق هي كذكر الشي  بدليله. فنفي احلياة عن األصنام يف قوله (غرا أحيرا ) يسرتلزم نفري العلرم عنهرا  

أن يكونروا يعلمررون مرا هرو مررن أحرواهلم يسرتلزم انتفررا  أن يعلمروا أحروال غرراهم  ألن احليراة شررط يف قبرول العلررم، وألن نفري
 بداللة فحوخ ايطاب، ومن كان هكذا فهو غا إله. 

وأسند (كلقون) إىل النالب لظهور الفاع  من املقرام، أي وهرم رلوقرون   تعراىل، فرههنم مرن احلجرارة الرق هري مرن هلرق  
ها على صور وأشكال عن كون األص  رلوقا   تعاىل. كما قال تعاىل حكاية عن إبراهيم  هللا، وال كردها  ت البشر إاي

 عليه الس م  قوله (وهللا هلقكم وما تعملون). 
وللة (غا أحيا ) أتكيد ملضمون للة (أموات)، للداللة على عراقة وص  املوت فيهم أبنه ليس فيه شالبة حيراة ألهنرم  

 حجارة. 
رة ابملرروت ابعتبررار كررون املرروت عرردم احليراة. وال يشرررتط يف الوصرر  أبمسررا  اإلعرردام قبررول املوصرروفات هبررا ووصرفت احلجررا 

 مللكاهتا، كما اصطلح عليه احلكما ، ألن ذلك اصط ح منطقي دعا إليه تنظيم أصول احملادة. 
 يف قرا ة اجلمهور.  وقرأ عاصم ويعقوب (يدعون) ابلتحتية. وفيها زايدة تبيني لصرد ايطاب إىل املشركني 
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وللة (ومرا يشرعرون أاين يبعثرون) إدمراج إلثبرات البعرث عقرب الكر م علرى إثبرات الوحدانيرة   تعراىل، ألن هرذين مهرا   

 أص  إبطال عقيدة املشركني، ومتهيد لوده الت زم بني إنكار البعث وبني إنكار التوحيرد يف قولره تعراىل (فالرذين ال يؤمنرون
ابآلهرة قلوهبم منكرة وهم مستكربون). ولذلك فالظاهر أن ضماي (يشعرون) و(يبعثون) عالدان إىل الكفرار علرى طريرق 

 االلتفات يف قرا ة اجلمهور، وعلى تناسق الضمالر يف قرا ة عاصم ويعقوب. 
مرىت يبمرتهم، كمرا قرال تعراىل واملقصود من نفي شعورهم ابلبعرث هتديردهم ابن البعرث الرذي أنكرروف واقرع وأهنرم ال يردرون  

 (ال أتتيكم إال بمتة). 
والبعث: حقيقته اإلرسال من مكان إىل عهر. ويطلرق علرى إاثرة اجلرامث. ومنره قروهلم: بعثرت البعرا، إذا أثرتره مرن مربكره.   

 ولعلره مررن إطر ق اسررم الشرري  علرى سررببه. وقررد غلرب البعررث يف اصررط ح القررعن علررى إحضررار النراس إىل احلسرراب بعررد
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املوت. فمن كان منهم ميتا فبعثه مرن ددثره، ومرن كران مرنهم حيرا فصرادفته سراعة انتهرا  الردنيا فمرات سراعتئذ فبعثره هرو 
إحيرراؤف عقررب املرروت، وبررذلك ال يعكررر إسررناد نفرري الشررعور بوقررت البعررث عررن الكفررار األحيررا  املهررددين. وال يسررتقيم أن 

 ألصنام. يكون ضما (يشعرون) عالدا إىل (الذين تدعون)، أي ا
و(أاين) اسررم اسرررتفهام عررن الزمررران. مركبررة مرررن (أي) و(عن) مبعررىن أي زمرررن، وهرري معلقرررة لفعرر  (يشرررعرون) عررن العمررر   

ابالستفهام، واملعىن: وما يشعرون بزمن بعثهم. وتقدم (أاين) يف قوله تعاىل (يسألونك عن الساعة أاين مرساها) يف سرورة 
 األعراد. 

[ خ دررم أن هللا يعلرم مررا يسررون ومررا 22يؤمنررون ابآلهررة قلروهبم منكرررة وهرم مسررتكربون] (إالهكرم إلره واحررد فالرذين ال 
[) استئناد نتيجة حلاص  احملادة املاضية، أي قد ثبت مبا تقدم إبطال إهلية غا هللا، 23يعلنون إنه ال  ب املستكربين]

ارهم الوحدانية عريت اجلملة عرن املؤكرد تنرزي  فثبت أن لكم إهلا واحدا ال شريك له، ولكون ما مضى كافيا يف إبطال إنك
حلرال املشررركني بعردما مسعرروا مرن األدلررة منزلرة مررن ال يظررن بره أنرره يررتدد يف ذلررك شر د قولرره تعراىل (إن إهلكررم لواحررد) يف 

اب سررورة الصررافات، ألن ذلررك ابترردا  كرر م   يتقدمرره دليرر ، كمررا أن قولرره تعرراىل (وإهلكررم إلرره واحررد) يف سررورة البقرررة هطرر
 أله  الكتاب. 

وتفرع عليه اإلهبار جبملة (فالني ال يؤمنون ابآلهرة قلوهبم منكرة)، وهو تفريع األهبار عن األهبار، أي يتفرع على هذف  
 القضية القاطعة مبا تقدم من الدالل  أنكم قلوبكم منكرة وأنتم مستكربون وأن ذلك انشئ عن عدم إميانكم ابآلهرة. 

 ابملوصول وصلته (الذين ال يؤمنون ابآلهرة) ألهنم قد عرفوا مبضمون الصلة واشتهروا هبا اشرتهار ملرز والتعبا عن املشركني 
وتنقريص عنررد املررؤمنني، كقولرره (وقررال الرذين ال يردررون لقررا ان لرروال أنررزل علينرا امل لكررة أو نرررخ ربنررا)، ول ميررا  إىل أن هلررذف 

  إميراهنم ابلبعرث واحلسراب قرد دررأهم علرى نبرذ دعروة اإلسر م ظهرراي فلرم الصلة ارتباطا ابستمرارهم على العناد. ألن انتفا
يتوقعروا مؤاهرذة علررى نبرذها، علررى تقردير أهنرا حررق فينظرروا يف داللرر  أحقيتهرا مرع أهنررم يؤمنرون اب  وملررنهم ال يؤمنرون أبنرره 

 أعد للناس يوم دزا  على أعماهلم. 
  اإلنكرار يف دحررد األمرر الواقرع ألنرره ضرد اإلقرررار. فحرذد متعلررق ومعرىن (قلروهبم منكرررة) داحردة مبررا هرو واقرع. اسررتعم 

 (منكرة) لداللة املقام عليه، أي منكرة للوحدانية. 
وعرب ابجلملة االمسية (قلوهبم منكرة) للداللة على أن اإلنكرار اثبرت هلرم دالرم السرتمرارهم علرى اإلنكرار بعرد مرا تبرني مرن  

سررجية ومتكررن مررن نفوسررهم ألهنررم ضررروا برره مررن حيررث إهنررم ال يؤمنررون ابآلهرررة األدلررة. وذلررك يفيررد أن اإلنكررار صررار هلررم 
 فاعتادوا عدم التبصر يف العواقب. 

وكذلك للة (وهم مستكربون) بنيت على االمسية للداللرة علرى متكرن االسرتكبار مرنهم. وقرد هولر  ذلرك يف عيرة سرورة  
ك اآلية   تتقردمها داللر  علرى الوحدانيرة مثر  الردالل  املرذكور الفرقان (لقد استكربوا يف أنفسهم وعتوا عتوا كباا) ألن تل

 يف هذف اآلية. 
 وللة (ال درم أن هللا يعلم) معرتضة بني اجلملتني املتعاطفتني.  
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واجلرم  ابلتحريك  : أصله البرد. وكثرر يف االسرتعمال حرىت صرار مبعرىن حقرا. وقرد تقردم عنرد قولره تعراىل (ال دررم أهنرم يف  
 األهسرون) يف سورة هود. اآلهرة هم 
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وقوله (أن هللا يعلم) يف موضع در حبرد در حمذود متعلق ب(درم). وهرب (ال) النافية حمرذود لظهرورف، إذ التقردير:   

علم، ال درم مودود. وحذد ايرب يف مثله كثا. والتقدير: ال درم يف أن هللا يعلم أو ال درم من أنه يعلم، أي ال بد أنه ي
 أي ال بد من علمه، أي ال شك يف ذلك. 

وللرة (أن هللا يعلررم) هررب مسررتعم  كنايررة عرن الوعيررد ابملؤاهررذة مبرا كفررون ومرا يظهرررون مررن اإلنكرار واالسررتكبار وغاهررا  
ب ابملؤاهذة مبا كفون وما يظهرون من اإلنكار واالستكبار وغاها مؤاهذة عقاب وانتقام، فلذلك عقب جبملة (إنه ال  

 املستكربين) الواقعة موقع التعلي  والتذيي  هلا، ألن الذي ال  ب فع  وهو قادر ةازي فاعله ابلسو . 
والتعري  يف (املستكربين) ل ستمراق، ألن شأن التذيي  العموم. ويشرم  هرؤال  املتحرد  عرنهم فيكرون إثبرات العقراب   

 هلم كهثبات الشي  بدليله. 
[ ليحملروا أوزارهرم كاملرة يروم القيامرة ومرن أوزار الرذين يضرلوهنم 24ل ربكرم قرالوا أسراطا األولرني](وإذا قي  هلم ماذا أنرز  

[) (وإذا قيرر  هلررم) عطرر  علررى للررة (قلرروهبم منكرررة)، ألن مضررمون هررذف مررن أحررواهلم 25بمررا علررم أال سررا  مررا يررزرون]
رهم الباطلة إلنكار نبوع حممد صرلى هللا عليره وسرلم املتقدم بعضها، فهنه ذكر استكبارهم وإنكارهم الوحدانية، وأتبع مبعاذي

وبصدهم الناس عن اتباع اإلس م. والتقدير: قلوهبم منكرة ومستكربة ف  يعرتفون ابلنبوة وال كلون بينك وبني من يتطلب 
 اهلدخ مضلون للناس صادوهنم عن اإلس م. 

هم وليس على سربي  الفررض، وأهنرم ةيبرون مبرا ذكرر وذكر فع  القول يقتضي صدورف عن قال  يسأهلم عن أمر حد  بين 
 مكرا ابلدين وتظاهرا مبظهر الناصحني للمسرتشدين املستنصحني بقرينة قوله تعاىل (ومن أوزار الذين يضلوهنم بما علم). 

م أمرر و(إذا) ظرد مضمن معىن الشرط. وهذا الشرط يؤذن بتكرر هذين القرولني. وقرد ذكرر املفسررون أن قريشرا ملرا أمههر 
النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم ورأوا أتثرا القررعن يف نفروس النراس، وأهرذ أتبراع اإلسر م يكثررون، وصرار الرواردون إىل مكرة يف 
موسرم احلرج وغراف يسررألون النراس عرن هررذا القررعن، ومراذا يرردعو إليره، دبرر هلررم الوليرد برن املمرراة معراذير واهت قرا كتلفونرره 

نهم ستة عشر رد  بعثهم أايم املوسم يقعدون يف عقبات مكة وطرقها الق يررد منهرا النراس، ليقنعوا الساللني به، فندب م
يقولررون ملررن سررأهلم ال تمرررتوا هبررذا الررذي يرردعي أنرره نررهللا فهنرره جمنررون أو سرراحر أو شرراعر أو كرراهن وأن الكرر م الررذي يقولرره 

وكان النضرر برن احلرار  يقرول: أان أقررأ علريكم أساطا من أساطا األولني اكتتبها. وقد تقدم ذلك يف عهر سورة احلجر. 
ما هو أل  من حديث حممد أحاديث رستم وإسفنداير. وقد تقدم ذكرف عند قوله تعراىل (ومرن قرال سرأنزل مثر  مرا أنرزل 

 هللا) يف سورة األنعام. 
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أيب ذر أنره قرال:  كنرت ومسا لة العرب عن بعث النهللا صلى هللا عليه وسلم كثاة واقعة. وأصرحها مرا رواف البخراري عرن  
رد  من غفار فبلمنا أن رد  قد هرج مبكة يزعم أنه نهللا، فقلت ألهي أنيس: انطلرق إىل هرذا الردر  كلمره والترين شرربف، 
فانطلق فلقيه مث ردع، فقلت: ما عندك? فقال: وهللا لقد رأيت رد  أيمر ابيا وينهى عن الشرر. فقلرت:   تشرفين مرن 

وعصرا مث أقبلرت إىل مكرة فجعلرت ال أعرفره وأكررف أن أسرأل عنره، وأشررب مرن مرا  زمرزم وأكرون يف ايرب، فأهذت دررااب 
 املسجد...  إىل عهر احلديث. 

وسؤال الساللني لطلب ايرب عن املنزل من هللا يدل علرى أن سرؤاهلم سرؤال مسرتشرد عرن دعروخ بلمرتهم وشراع هربهرا يف  
 غون السؤال عن ايرب كما بلمتهم دعوته. ب د العرب، وأهنم سألوا عن حسن طوية، ويصو 

وأمرا اجلررواب فهررو دررواب بليررغ تضررمن بيرران نرروع هررذا الكرر م، وإبطررال أن يكررون منررزال مررن عنررد هللا ألن أسرراطا األولررني  
 معروفة واملنزل من عند هللا شأنه أن يكون غا معرود من قب . 

ويقررع بعرردها فعرر  هررو صررلة ملوصررول حمررذود انب عنرره اسررم  و(مرراذا) كلمررة مركبررة مررن (مررا) االسررتفهامية واسررم اإلشررارة، 
 اإلشارة. واملعىن: ما هذا الذي أنزل. 
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و(ما) يستفهم هبا عن بيان اجلنس و وف. وموضعها أهنا هرب مقدم. وموضع اسم اإلشارة االبتدا . والتقدير: هذا الذي   

إن (ذا) مرن قروهلم (مراذا) صرارت اسرم موصرول. وتقردم عنرد قولره تعراىل أنزل ربكم ما هو. وقد تسامح النحويرون فقرالوا: 
 (يسألونك ماذا ينفقون) يف سورة البقرة. 

و(أساطا األولني) هرب مبتدأ حمذود دل عليه ما يف السرؤال. والتقردير: هرو أسراطا األولرني، أي املسرؤول عنره أسراطا  
 األولني. 

ن أساطا األولني ال تكون منزلة من هللا كما قلناف عنفا. ولذلك   يقع (أساطا ويعلم من ذلك أنه ليس منزال من رهبم أل 
األولني) منصواب ألنه لو نصب القتضى التقدير: أنزل أساطا األولني، وهرو كر م متنراق . ألن أسراطا األولرني السرابقة 

 ال تكون الذي أنزل هللا اآلن. 
أساطا لع اجلمع. وقال املربد: لرع أسرطورة  بضرم اهلمرزة  كأردوحرة. واألساطا: لع أسطار الذي هو لع سطر. ف  

وهي مؤنثة ابعتبار أهنا قصة مكتوبة. وهذا الذي ذكرف املربد أوىل ألهنا أسراطا يف األكثرر يعرين هبرا القصرص ال كر  كتراب 
 رة األنعام. مسطور. وقد تقدم عند قوله تعاىل (يقول الذين كفروا إن هذا إال أساطا األولني) يف سو 

والر م يف (ليحملروا أوزارهررم) تعلير  لفعرر  (قرالوا)، وهرري غايرة وليسرت بعلررة ألهنرم ملررا قرالوا (أسرراطا األولرني)   يريرردوا أن  
يكون قروهلم سرببا ألن  ملروا أوزار الرذين يضرلوهنم، فرال م مسرتعملة جمرازا يف العاقبرة مثر  (فالتقطره عل فرعرون ليكرون هلرم 

 عدوا وحزان). 
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التقدير: قالوا ذلك القول كحال من يمرخ على ما ةر إليه زايدة الضرر إذ محلروا برذلك أوزار الرذين يضرلوهنم زايدة علرى و  
 أوزارهم. 

واألوزار: حقيقتهررا األثقررال. لررع وزر  بكسررر الررواو وسرركون الررزاي  وهررو الثقرر . واسررتعم  يف اجلرررم والررذنب، ألنرره يثقرر   
ا ، فأص  ذلك استعارة بتشبيه اجلرم والذنب ابلوزر. وشاعت هذف االستعارة، قال تعاىل فاعله عن اي   من األ  والعن

(وهم  ملون أوزارهم على ظهورهم) يف سورة األنعام. كما يعرب عن الذنوب ابألثقال قال تعاىل (وليحملن أثقاهلم وأثقاال 
 مع أثقاهلم). 

حبالرة حامر  الثقر  ال يسرتطيع تفصري  منره، فلمرا شربه اإلمث ابلثقر  ومح  األوزار متثي  حلالة وقروعهم يف تبعرات دررالمهم  
فأطلق عليه الوزر شبه التورط يف تبعاته حبم  التق  على طريقة التخييلية، وحص  من االستعارتني املفرقتني اسرتعارة متثيليرة 

 عدة تشابيه أو استعارات.  للهيئة كلها. وهذا من أبدع التمثي  أن تكون االستعارة التمثيلية صاحلة للتفريق إىل
 وإضافة األوزار إىل ضما (هم) ألهنم مصدرها.  
ووصرفت األوزار ب(كاملررة)  قيقرا لوفالهررا وشردة ثقلهررا ليسرري ذلررك إىل شردة ارتبرراكهم يف تبعاهترا إذ هررو املقصرود مررن  

 إضافة احلم  إىل األوزار. 
متعلقررة بفعرر  حمررذود دل عليرره حرررد العطرر  وحرررد اجلررر  و(مررن) يف قولرره تعرراىل (ومررن أوزار الررذين يضررلوهنم) للسررببية 

بعدف إذ ال بد حلرد اجلر من متعلق. وتقديرف: و ملوا. ومفعول الفع  حمذود دل عليه مفعول نظاف. والتقدير: و ملوا 
بهم يف أوزارا انشررئة عررن أوزار الررذين يضررلوهنم، أي انشررئة هلررم عررن تسررببهم يف ضرر ل املضررللني  بفررتح الرر م  ، فررهن تسرررب

الض ل يقتضي مساواة املضل  للضرال يف درميرة الضر ل، إذ لروال إضر له إايف الهتردخ بنظررف أو بسرؤال الناصرحني. ويف 
 احلديث الصحيح  ومن دعا إىل ض لة كان عليه من اإلمث مث  عاثم من تبعه ال ينقص ذلك من عاثمهم شيئا  . 

(يضرلوهنم)، أي يضرلون انسرا غرا عراملني  سربون إضر هلم نصرحا. و(بما علم) يف موضع احلال من ضرما النصرب يف  
 واملقصود من هذا احلال تفظيع التضلي  ال تقييدف فهن التضلي  ال يكون إال عن عدم علم ك  أو بمضا. 

 نه. وللة (أال سا  ما يزرون) تذيي . افتح حبرد التنبيه اهتماما مبا تتضمنه للتحذير من الوقوع فيه أو ل ق ع ع 
(قررد مكررر الررذين مررن قرربلهم فررأتى هللا بنيرراهنم مررن القواعررد فخررر علرريهم السررق  مررن فرروقهم وأترريهم العررذاب مررن حيررث ال  

[) ملا ذكر عاقبة إضر هلم وصردهم السراللني عرن القررعن واإلسر م يف اآلهررة أتبرع ابلتهديرد أبن يقرع هلرم مرا 26يشعرون]
مررع التررأييس مررن أن يبلمرروا بصررنعهم ذلررك مبلررغ مرررادهم، وأهنررم هررالبون يف  وقررع فيرره أمثرراهلم يف الرردنيا مررن ايررزي والعررذاب

 صنعهم كما هاب من قبلهم الذين مكروا برسلهم. 
   
 

 2339صفحة : 
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وملرررا كررران درررواهبم السررراللني عرررن القررررعن بقررروهلم هو(أسررراطا األولرررني) مظهرينررره مبظهرررر النصررريحة واإلرشررراد وهرررم يريررردون   
ذلررك مكرررا ابملررؤمنني، إذ املكررر إحلرراق الضررر ابلمررا يف صررورة متويهرره ابلنصررح والنفررع، فنظررر االسررتبقا  علررى كفرررهم، مسرري 

فعلهم مبكر من قبلهم، أي من األمم السابقة الرذين مكرروا بمراهم مثر  قروم هرود، وقروم صراس، وقروم لروط، وقروم فرعرون، 
علنرا يف كر  قريرة أكرابر جمرميهرا ليمكرروا فيهرا قال تعاىل يف قوم صاس (ومكروا مكرا ومكران مكرا) اآلية، وقال (وكذلك د

 وما ميكرون إال أبنفسهم وما يشعرون). 
 فالتعري  ابملوصول يف قوله تعاىل (الذين من قبلهم) مساو للتعري  ب م اجلنس.  
أاتهم هللا من حيرث   ومعىن (أتى هللا بنياهنم) استعارة بتشبيه القاصد ل نتقام ابجلالي  و املنتقم منه، ومنه قوله تعاىل (ف 

  تسبوا). 
وقوله تعاىل (فأتى هللا بنياهنم من القواعد) متثي  حلاالت استئصال األمم، فالبنيان مصدر مبعىن املفعول. أي املبرىن، وهرو   

 هنا مستعار للقوة والعزة واملنعة وعلو القدر. 
 طبيب :          وإط ق البنا  على مث  هذا وارد يف فصيح الك م. قال عبدة بن ال 
 فما كان قيس هلكه هلك واحد                      ولكنه بنيان قروم ترهردمرا وقالت سعدة أم الكميت بن معرود:            
بىن لك معرود بنا  هدمتره                      وللشررد العرادي ابن وهرادم و(مرن القواعرد) متعلرق ب(أترى). (ومرن)   

 هو مبدأ اإلتيان الذي هو مبعىن االستئصال، فهو يف معىن هدمه.  ابتدالية، وجمرورها
والقواعد: األسس واألساطني الق جتع  عمدا للبنا  يقام عليها السق . وهو ختيي  أو ترشيح، إذ ليس يف الك م شي   

 يشبه ابلقواعد. 
 اىل (كربون بيوهتم أبيديهم). وايرور: السقوط واهلوي، ففع  هر مستعار لزوال ما به املنعة نظا قوله تع 
والسرق : حقيقترره غطررا  الفررا  الررذي بررني درردران البيرت، ةعرر  علررى اجلردران وتكررون مررن حجررر ومرن أعررواد، وهررو هنررا  

 مستعار ملا استعا له البنا . 
 و(من فوقهم) أتكيد جلملة (فخر عليهم السق ).  
وهرري تشرربيه هيئررة القرروم الررذين مكررروا يف املنعررة فأهررذهم هللا  ومررن جممرروع هررذف االسررتعارات ترتكررب االسررتعارة التمثيليررة. 

بسرعة وأزال تلك العزة هبيئة قوم أقاموا بنياان عظيما ذا دعالم وعووا إليه فاستأصله هللا من قواعدف فخر سرق  البنرا  دفعرة 
 على أصحابه فهلكوا ليعا. فهذا من إبداع التمثيلية ألهنا تنح  إىل عدة استعارات. 

ة (وأاتهم العذاب) عط  على للة (فأتى هللا بنياهنم من القواعرد). وأل يف (العرذاب) للعهرد فهري مفيردة مضرمون ولل 
قوله (من فوقهم) مع زايدة قوله تعاىل (من حيرث ال يشرعرون). فباعتبرار هرذف الرزايدة وردت معطوفرة حلصرول املمرايرة وإال 

املذكور ح  هبم بمتة وهم ال يشعرون فهن األهذ فجأة أشد نكاية ملا  فهن شأن املؤكدة أن ال تعط . واملعىن: أن العذاب
 يصحبه من الرعب الشديد ش د الشي  الوارد تدرةا فهن النفس تتلقاف بصرب. 

(مث يوم القيامة كزيهم ويقول أين شركالي الرذين كنرتم تشراقون فريهم) عطر  علرى (ليحملروا أوزارهرم كاملرة يروم القيامرة)،  
 يد هلم وهذا تكملة له. ألن ذلك وع
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وضما اجلمع يف قوله تعاىل (كزيهم) عالد إىل ما عاد إليره الضرما ا ررور ابلر م يف قولره تعراىل (وإذا قير  هلرم مراذا أنرزل  
 ربكم). وذلك عالد إىل (الذين ال يؤمنون ابآلهرة). 

 و(مث) للرتتيب الرتهللا، فهن هزي اآلهرة أعظم من استئصال نعيم الدنيا.  
 وايزي: اإلهانة. وقد تقدم عند قوله تعاىل (فما دزا  من يفع  ذلك منكم إال هزي يف احلياة الدنيا) يف سورة البقرة.  
 وتقدمي الظرد ل هتمام بيوم القيامة ألنه يوم األحوال األبدية فما فيه من العذاب مهول للسامعني.  
ود مرررن  رر  يف املكرران. وملررا كرران املقرررام هنررا مقررام هتكررم كررران و(أيررن) ل سررتفهام عررن املكرران، وهرررو يقتضرري العلررم بودرر 

االسررتفهام عررن املكرران مسررتعم  يف الررتهكم ليظهررر هلررم كالطماعيررة للبحررث عررن عهلررتهم، وهررم علمرروا أن ال ودررود هلررم وال 
 مكان حللوهلم. 

للعيران ينرايف أن يكرون لره شرريك، وإضافة الشركا  إىل ضما اجل لة زايدة يف التوبيخ، ألن مظهر عظمة هللا تعاىل يومئرذ  
 فاملخاطبون عاملون حينئذ بتعذر املشاركة. 

واملوصول من قوله تعاىل (الذين كنتم تشاقون فيهم) للتنبيره علرى ضر هلم وهطرئهم يف ادعرا  املشراركة مثر  الرذي يف قرول  
 عبدة:  

 
 2340صفحة : 

 
            

يشفي غلي  صدورهم أن تصررعوا واملشراقة: املشرادة يف ايصرومة. كأهنرا           إن الذين ترونرهرم إهروانركرم              
 هصومة ال سبي  معها إىل الوفاق، إذ قد صار ك  هصم يف شق غا شق اآلهر. 

وقرررأ انفررع (تشرراقون)  بكسررر النررون  علررى حررذد اي  املررتكلم، أي تعانرردونين، وذلررك إبنكررارهم مررا أمرررهم هللا علررى لسرران  
هللا عليرره وسررلم. وقرررأ البقيررة (تشرراقون)  بفررتح النررون  وحررذد املفعررول للعلررم، أي تعانرردون مررن يرردعوكم إىل  رسرروله صررلى
 التوحيد. 

و(يف) للظرفيررة ا ازيررة مررع حررذد مضرراد، إذ املشرراقة ال تكررون يف الررذوات برر  يف املعرراين. والتقرردير: يف إهليرررتهم أو يف  
 شاهنم. 

[) للررة ابتداليررة حكررت قررول أفاضرر  اي لررق حررني 27ليرروم والسررو  علررى الكررافرين](قررال الررذين أوترروا العلررم إن ايررزي ا 
 يسمعون قول هللا تعاىل على لسان م لكة العذاب: أين شركالي الذين كنتم تشاقون فيهم. 

ن الرذين ودي  جبملة (قال الذين أوتوا العلم) غا معطوفرة ألهنرا واقعرة موقرع اجلرواب لقولره (أيرن شرركالي) للتنبيره علرى أ  
أوترروا العلررم ابترردروا اجلررواب ملررا ودررم املشررركون فلررم  رراوا درروااب، فأدرراب الررذين أوترروا العلررم درروااب دامعررا لنفرري أن يكررون 

 الشركا  املزعومون ممنني عن الذين أشركوا شيئا، وأن ايزي والسو  أحاطا ابلكافرين. 
 والتعبا ابملضي لتحقيق وقوع القول.  
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هم الذين عاتهم هللا علم احلقالق من الرس  واألنبيرا  (علريهم الصر ة والسر م) واملؤمنرون، كقولره تعراىل  والذين أوتوا العلم 
(وقرررال الرررذين أوتررروا العلرررم واإلميررران لقرررد لبثرررتم يف كتررراب هللا إىل يررروم البعرررث)، أي يقولرررون يف ذلرررك املوقررر  مرررن دررررا  مرررا 

يزي والضر يوم القيامة يف الكون علرى الكرافرين. وقرد قصرر يشاهدوا من مهيأ العذاب للكافرين ك ما يدل على حصر ا
 ادعالي املعرد ب م اجلنس على حد النهاية يف دنسه حىت كأن غاف من دنسه ليس من ذلك اجلنس. 

وأتكيد اجلملة حبرد التوكيد وبصيمة القصر واإلتيان حبرد االسرتع   الردال علرى متكرن ايرزي والسرو  مرنهم يفيرد معرىن  
 من هول ما أعد هلم.  التعجب

[ 28(الررذين تترروفيهم امل لكررة ظرراملي أنفسررهم فررألقوا السررلم مررا كنررا نعمرر  مررن سررو  بلررى إن هللا علرريم مبررا كنررتم تعملررون] 
[) القرينررة ظرراهرة علررى أن قولرره تعرراىل (الررذين تتوفرراهم 29فررادهلوا أبررواب دهررنم هالرردين فيهررا فلبررئس مثرروخ املتكررربين]

يسررت مرن مقررول الرذين أوترروا العلرم يرروم القيامرة، إذ ال مناسرربة ألن يعررد الكررافرون يروم القيامررة امل لكرة ظرراملي أنفسرهم) ل
أبهنم الذين تتوفاهم امل لكة ظاملي أنفسهم، فهن صيمة املضارع يف قوله تعاىل (تتوفراهم امل لكرة) قريبرة مرن الصرريح يف أن 

وال فالردة أهررخ يف ذكرر تلرك يومئرذ، فالودره أن يكرون  هذا التويف حمكي يف حال حصوله وهم يوم القيامة مضت وفاهتم
 هذا ك ما مستأنفا. 

 وعن عكرمة: نزلت هذف اآلية ابملدينة يف قوم اسلموا مكة و  يهادروا فأهردهم قري  إىل بدر كرها فقتلوا ببدر.  
ن ابآلهرة) أو صفة هلم، كما يرومئ فالوده أن (الذين تتوفاهم امل لكة) بدل من (الذين) يف قوله تعاىل (فالذين ال يؤمنو  

إليه وصفهم يف عهر اآلية ابملتكربين يف قوله تعاىل (فلبئس مثوخ املتكربين)، فهم الذين وصفوا فيما قب  بقوله تعاىل (وهم 
بتردأ مستكربون)، وما بينهما اعرتاض. وإن أبيت ذلك لبعد ما بني املتبوع والتابع فادع  (الذين تتوفراهم امل لكرة) هرربا مل

 حمذود. والتقدير: هم الذين تتوفاهم امل لكة. 
وحذد املسند إليه دار على االستعمال يف أمثاله من كر  مسرند إليره دررخ فيمرا سرل  مرن الكر م. أهررب عنره وحرد   

هم عن شأنه، وهو ما يعرد عند السكاكي ابحلذد املتبع فيه االستعمال. ويقاب  هذا قولره تعراىل فيمرا أييت (الرذين تتوفرا
 امل لكة طيبني) فهنه صفة (للذين اتقوا) فهذف نظاف. 

واملقصررود مررن هررذف الصررلة وصرر  حالررة الررذين ميوتررون علررى الشرررك؛ فيعررد أن ذكررر حررال حلررول العررذاب مبررن حرر  هبررم  
االستئصال وما  ر  هبرم يروم القيامرة ذكررت حالرة وفراهتم الرق هري برني حرا  الردنيا واآلهررة، وهري حرال تعررض جلمريعهم 

 وا  منهم من أدركه االستئصال ومن هلك قب  ذلك. س
   
 

 2341صفحة : 
 
وأطبررق مررن تصرردخ لربطرره مبررا قبلرره مررن املفسرررين، علررى دعرر  (الررذين تتوفرراهم امل لكررة ظرراملي أنفسررهم) اآليررة برردال مررن   

لكشرراد (وهررو (الكررافرين) يف قولرره تعرراىل (إن ايررزي اليرروم والسررو  علررى الكررافرين)، أو صررفة لرره. وسرركت عنرره صرراحب ا
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سرركوت مررن ذهررب). وقررال ايفررادي:  وهررو يصررح فيرره أن يكررون مقرروال للقررول وغررا منرردرج  ترره  . وقررال ابررن عطيررة:  
 و تم  أن يكون (الذين) مرتفعا ابالبتدا  منقطعا مما قبله وهربف يف قوله (فألقوا السلم) اف. 

عتبررار إسررنادف إىل اجلماعررة. وقرررأ محررزة وهلرر  (يتوفرراهم) واقرررتان الفعرر  بتررا  املضررارعة الررق للمؤنررث يف قرررا ة اجلمهررور اب 
 ابلتحتية على األص . 

 وظلم النفس: الشرك.  
واإللقررا  : مسررتعار إىل اإلظهررار املقرررتن مبذلررة. شرربه إبلقررا  السرر ح علررى األرض، ذلررك أهنررم تركرروا اسررتكبارهم وإنكررارهم  

 واحهم. وأسرعوا إىل االعرتاد وايضوع ملا ذاقوا عذاب انتزاع أر 
والسررلم  بفررتح السررني وفررتح الرر م  االستسرر م. وتقرردم اإللقررا  والسررلم عنررد قولرره تعرراىل (وألقرروا إلرريكم السررلم) يف سررورة  

 النسا . وتقدم اإللقا  احلقيقي عند قوله تعاىل (وألقى يف األرض رواسي) يف أول هذف السورة. 
ايهرم م بررس لملظرة وتعررذيب، قرال تعراىل (ولررو تررخ إذ يتررو  ووصرفهم ب(ظراملي أنفسررهم) يرمري إىل أن تررويف امل لكرة إ  

 الذين كفروا امل لكة يضربون ودوههم وأدابرهم). 
وللرة (مرا كنرا نعمر  مرن سرو ) مقرول قرول حمرذود دل عليره (ألقروا السرلم)، ألن إلقرا  السرلم أول مظراهرف القرول الردال  

هرم ليكفروا عرنهم تعرذيب االنترزاع، وهرم مرن اضرطراب عقروهلم على ايضوع. يقولون ذلرك للم لكرة الرذين ينتزعرون أرواح
 سربون امل لكررة إمنرا ةربرروهنم ابلعرذاب ليطلعرروا علرى دهيلررة أمررهم، فيحسرربون أهنرم إن كررذبوهم راج كرذهبم علررى امل لكررة 

 فكفوا عنهم العذاب، لذلك دحدوا أن يكونوا يعملون سو ا من قب . 
كنرتم تعملرون) درواب امل لكرة هلرم، ولرذلك افتتحرت ابحلررد الرذي يبطر  بره النفري   ولذلك فجملة (بلى إن هللا عليم مبرا 

وهو (بلى). وقد دعلوا علم هللا مبا كانوا يعملون كناية عن تكذيبهم يف قروهلم (مرا كنرا نعمر  مرن سرو )، وكنايرة علرى أهنرم 
 ما عاملوهم ابلعذاب إال أبمر من هللا تعاىل العا  هبم. 

هللا دون أن يقولوا: إان نعلرم مرا كنرتم تعملرون، أداب مرع هللا وإشرعارا أبهنرم مرا علمروا ذلرك إال بتعلريم مرن  وأسندوا العلم إىل 
 هللا تعاىل. 

وتفريررع (فررادهلوا أبررواب دهررنم) علررى إبطررال نفرريهم عمرر  السررو  ظرراهر، ألن إثبررات كرروهنم كررانوا يعملررون السررو  يقتضرري  
قرهم األها، كما دا  يف احلديث:  القررب روضرة مرن رايض اجلنرة أو استحقاقهم العذاب، وذلك عندما كش  هلم عن م

حفرررة مررن حفررر النررذار  . ونظرراف قولرره تعرراىل (ولررو ترررخ إذ يتررو  الررذين كفررروا امل لكررة يضررربون ودرروههم وأدابرهررم وذوقرروا 
 عذاب احلريق). 

واألظهرر أنره مرن كر م هللا احلكايرة ال مرن  وللة (فلبئس مثوخ املتكربين) تذيي .  تم  أن يكون حكاية ك م امل لكرة، 
احملكي، ووصفهم ابملتكربين يردح ذلك، فهنه لربل هذف الصفة ابملوصود يف قوله تعاىل (قلوهبم منكرة وهم مستكربون). 

 وال م الداهلة على (بئس) الم القسم. 
 له تعاىل (قال النار مثواكم) يف سورة األنعام. واملثوخ. املردع. من ثوخ إذا ردع، أو املقام من ثوخ إذا أقام وتقدم يف قو  
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و  يعررب عرن دهرنم ابلردار كمرا عررب عرن اجلنرة فيمرا أييت بقولره تعراىل (ولرنعم دار املتقرني)  قراا هلرم وأهنرم ليسروا يف دهررنم  
 مبنزلة أه  الدار ب  هم مرتاصون يف النار وهم يف مثوخ، أي حم  سوا . 

ربكرم قرالوا هراا) ملرا اقتتحرت صرفة سريئات الكرافرين وعواقبهرا أبهنرم إذا قير  هلرم (مراذا أنرزل  (وقي  للذين اتقوا ماذا أنزل 
ربكم) قالوا (أساطا األولني)، دا ت هنا مقابلة حراهلم حبرال حسرنات املرؤمنني وحسرن عواقبهرا، فرافتتح ذلرك مبقابر  مرا 

 افتتحت به قصة الكافرين، فجا  النظا بني القصتني يف أبدع نظم. 
   
 

 2342صفحة : 
 
وهذف اجلملة معطوفة على اجلم  الرق قبلهرا، وهري معرتضرة يف هر ل أحروال املشرركني اسرتطرادا. و  يقررتن هرذف اجلملرة   

أبداة الشررط كمرا قرنرت مقابلتهرا هبرا (وإذا قير  هلرم مراذا أنررزل ربكرم)، ألن قروهلم (أسراطا األولرني) ملرا كران كرذاب اهتلقرروف  
ه قاللرره وأن يرعرروي إىل احلررق وأن ال ةمررع عليرره القرراللون، قرررن أبداة الشرررط املقتضررية تكرررر ذلررك كرران مظنررة أن يقلررع عنرر

للداللررة علررى إصرررارهم علررى الكفررر، شرر د مررا هنررا فررهن الصرردق مظنررة اسررتمرار قاللرره عليرره فلرريس حبادررة إىل التنبيرره علررى 
 تكرار منه. 

 شية غضبه. واملراد هبم املؤمنون املعهودون يف مكة، فاملوصول للعهد. والذين اتقوا: هم املؤمنون ألن اإلميان تقوخ هللا وه 
واملعىن أن املؤمنني سرئلوا عرن القررعن، ومرن درا  بره، فأرشردوا السراللني و  يررتددوا يف الكشر  عرن حقيقرة القررعن أبودرز  

هرررة، ونصرربها دال علررى أهنررم بيرران وألعرره، وهررو كلمررة (هرراا) املنصرروبة، فررهن شررام  لكرر  هررا يف الرردنيا وكرر  هررا يف اآل
دعلوها معمولة ل(أنزل) الواقع يف سؤال الساللني، فدل النصب على أهنم مصدقون أبن القررعن منرزل مرن عنرد هللا، وهرذا 
وده املخالفة بني الرفع يف درواب املشرركني حرني قير  هلرم (مراذا أنرزل ربكرم قرالوا أسراطا األولرني) ابلرفرع وبرني النصرب يف  

حرني قيرر  هلرم (مراذا أنررزل ربكرم قرالوا هرراا) ابلنصرب. وقرد تقردم ذلررك عنفرا عنرد قولرره تعراىل (قرالوا أسرراطا  كر م املرؤمنني
 األولني). 

[ دنرات عردن يردهلوهنا جترري مرن  تهرا 30(للذين أحسنوا يف هذف الدنيا حسنة ولدار اآلهرة ها ولنعم دار املتقني]  
[) مستأنفة ابتدالية، وهي ك م من هللا تعاىل مث  نظاهرا يف عيرة 31ملتقني]األهنار هلم فيها ما يشا ون كذلك ةزي هللا ا

(ق  اي عباد الذين اتقوا ربكم للذين أحسنوا يف هذف الدنيا حسنة وأرض هللا واسرعة) يف سرورة الزمرر، وليسرت مرن حكايرة 
 قول الذين اتقوا. 

وصرري  ابإلتيرران ابملوصررول إىل ودرره بنررا  ايرررب، أي والررذين أحسررنوا: هررم املتقررون فهررو مررن اإلظهررار يف مقررام اإلضررمار ت 
 دزا هم حسنة ألهنم أحسنوا. 

وقوله تعاىل (يف هذف الدنيا) ةوز أن يتعلق بفع  (أحسنوا). وةوز أن يكون ظرفا مسرتقرا حراال مرن (حسرنة). وانظرر مرا  
 أييت يف نظر هذف اآلية من سورة الزمر من نكتة التوسل. 
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) أهنا ها هلم من الدنيا فهذا كانت هلرم يف الردنيا حسرنة فلهرم يف اآلهررة أحسرن، فكمرا كران للرذين  ومعىن (ولدار اآلهرة 
كفرروا عررذاب الرردنيا وعرذاب دهررنم كرران للرذين اتقرروا هررا الردنيا وهررا اآلهرررة. فهرذا مقابرر  قولرره تعراىل يف حررق املشررركني 

 يشعرون).  (ليحملوا أوزارهم كاملة) وقوله تعاىل (وأاتهم العذاب من حيث ال
وحسرنة الرردنيا هري احليرراة الطيبرة ومررا فرتح هللا هلررم مرن زهرررة الردنيا مررع نعمرة اإلميرران. وهرا اآلهرررة هرو النعرريم الردالم، قررال  

 تعاىل (من عم  صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أدرهم أبحسن ما كانوا يعملون). 
تقني دنات عدن يدهلوهنا) مقاب  قولره تعراىل يف ضردهم (فرادهلوا أبرواب دهرنم هالردين فيهرا وقوله تعاىل (ولنعم دار امل 

 فلبئس مثوخ املتكربين). 
 وقد تقدم عنفا وده تسمية دهنم مثوخ واجلنة دارا.  
و(نعم) فع  مدح غرا متصررد، ومرفوعره فاعر  دال علرى درنس املمردوح، ويرذكر بعردف مرفروع عهرر يسرمى املخصرو   

وهو مبتدأ حمذود ايررب، أو هررب حمرذود املبتردإ. فرهذا تقردم مرا يردل علرى املخصرو  ابملردح   يرذكر بعرد ذلرك   ابملدح،
 كما هنا، فهن تقدم (ولدار اآلهرة) دل على أن املخصو  ابملدح هو دار اآلهرة. واملعىن: ولنعم دار املتقني دار اآلهرة. 

ا حرذد فيره املسرند إليره درراي علرى االسرتعمال يف مسرند إليره دررخ  وارتفع (دنات عدن) على أنه هرب ملبتدإ حمرذود ممر 
ك م عليه من قب ، كما تقدم يف قولره تعراىل (الرذين تتوفراهم امل لكرة ظراملي أنفسرهم). والتقردير: هري دنرات عردن، أي 

 دار املتقني دنات عدن. 
الة البديعة حالة دهوهلم لدار ايا واحلسىن وللة (يدهلوهنا) حال من (املتقني). واملقصود من ذكرف استحضار تلك احل 

 واجلنات. 
وللة (هلم فيها ما يشا ون) حال ضما من ضما الرفع يف (يدهلوهنا). ومضرموهنا مكمر  ملرا يف للرة (يردهلوهنا) مرن  

 استحضار احلالة البديعة. 
   
 

 2343صفحة : 
 
اإلشرارة لتمييرز اجلرزا  والتنويره بره. ودعر  اجلرزا  لتمييرزف وكمالره  وللة (كذلك ةزي هللا املتقني) مستأنفة، واإلتيان ابسرم  

حبيث يشربه بره درزا  املتقرني. والتقردير: ةرزي هللا املتقرني درزا  كرذلك اجلرزا  الرذي علمتمروف. وهرو ترذيي  ألن التعرير  يف 
 (املتقني) للعموم. 

[) مقابر  قولره يف أضردادهم (الرذين 32تم تعملرون](الذين تتروفيهم امل لكرة طيبرني يقولرون سرلم علريكم ادهلروا اجلنرة كنر 
 تتوفاهم امل لكة ظاملي أنفسهم)، فما قي  يف مقابلة يقال فيه. 

 وقرأ اجلمهور (تتوفاهم) بفوقتني، مث  نظاف. وقرأف محزة وهل  بتحية أوىل كذلك.  
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رالحرررة. ويطلرررق علرررى حماسرررن والطيرررب: بزنرررة فيعررر ، مثررر  قررريم وميرررت، وهرررو مبالمرررة يف االتصررراد ابلطيرررب وهرررو حسرررن ال 
األه ق وكمال النفس على وده ا راز املشرهور فتوصر  بره احملسوسرات كقولره تعراىل (حر ال طيبرا) واملعراين والنفسريات  
كقولرره تعرراىل (سرر م علرريكم طبررتم). وقرروهلم: طبررت نفسررا. ومنرره قولرره تعرراىل (والبلررد الطيررب كرررج نباترره إبذن ربرره). ويف 

يقبررر  أال طيبررا  أي مررراال طيبررا حرر ال. فقولررره تعرراىل هنرررا (طيبررني) ةمررع كررر  هررذف املعررراين، أي  احلررديث  إن هللا طيررب ال
تتوفرراهم امل لكررة منرررزهني مررن الشرررك مطمئرررين النفرروس. وهررذا مقابررر  قولرره يف أضرردادهم (الرررذين تتوفرراهم امل لكررة ظررراملي 

 أنفسهم). 
رنرة ل(تتوفراهم)، أي يتوفرروهنم مسرلمني علريهم، وهررو وللرة (يقولرون سر م علرريكم) حرال مرن (امل لكرة) وهرري حرال مقا  

س م أتنيس وإكرام حني جميئهم ليتوفوهم، ألن فع  (تتوفاهم) يبتدئ من وقت حلول امل لكة إىل أن تنترزع األرواح وهري 
 حصة قصاة. 

ملون فادهلوا أبواب دهنم). وقوهلم (ادهلوا اجلنة مبا كنتم تعملون) وهو مقاب  قوهلم ألضدادهم (إن هللا عليم مبا كنتم تع 
 والقول يف األمر ابلدهول للجنة حني التويف كالقول يف ضدف املتقدم عنفا. وهو هنا نعيم املكاشفة. 

(ه  ينظرون إال أن أتتريهم امل لكرة أو أييت أمرر ربرك كرذلك فعر  الرذين مرن قربلهم ومرا ظلمهرم هللا ولكرن كرانوا أنفسرهم  
[) اسرتئناد بيراين انشرئ عرن للرة (قرد 34ملوا وحاق هبم مرا كرانوا بره يسرتهز ون][ فأصاهبم سيئات ما ع33يظلمون]

مكر الذين من قبلهم) ألهنا تثا سؤال من يسأل عن إابن حلول العذاب على هؤال  كما حر  ابلرذين مرن قربلهم، فقير : 
أو أن أييت أمرر هللا. واملرراد بره  ما ينظرون إال أحرد أمررين مهرا جمري  امل لكرة لقرب  أرواحهرم فيحرق علريهم الوعيرد املتقردم،

 االستئصال املعرض ابلتهديد يف قوله (فأتى هللا بنياهنم من القواعد). 
 واالستفهام إنكاري يف معىن النفي، ولذلك دا  بعد االستثنا .  
ق الوعيررد وعرردم و(ينظررون) هنررا مبعررىن االنتظرار وهررو النظرررة. والكر م مودرره إىل النررهللا صرلى هللا عليرره وسررلم ترذكاا بتحقيرر 

 استبطاله وتعريضا ابملشركني ابلتحذير من اغرتارهم بتأهر الوعيد وحثا هلم على املبادرة ابإلميان. 
وإسررناد االنتظررار املررذكور إلرريهم علررى هرر د مقتضررى الظررراهر بتنررزيلهم منزلررة مررن ينتظررر أحررد األمرررين، ألن حرراهلم مرررن  

رسول صلى هللا عليه وسلم مع ظهور تلك الردالل  وإفادهترا التحقرق  اإلعراض عن الوعيد وعدم التفكر يف دالل  صدق ال
كحال من أيقن حلول أحد األمرين به فهو يرتقب أحدمها، كما تقرول ملرن ال أيهرذ حرذرف مرن العردو: مرا ترتقرب أن تقرع 

أن تكرون ينتظررون إال  أساا. ومنه قوله تعاىل (فه  ينظرون إال مث  أايم الرذين هلروا مرن قربلهم) وقولره تعراىل (إن تريرد إال
مث  أايم الذين هلوا من قربلهم) وقولره تعراىل (إن تريرد إال أن تكرون دبرارا يف األرض ومرا تريرد أن تكرون مرن املصرلحني). 

 وهذا قريب من أتكيد الشي  مبا يشبه ضدف وما هو بذلك. 
 . وللة (كذلك فع  الذين من قبلهم) تنظا أبحوال األمم املاضية  قيقا للمرضني 
واإلشرررارة إىل االنتظرررار املرررأهوذ مرررن (ينظررررون) املرررراد منررره اإلعرررراض واإلبطرررا ، أي كهبطرررالهم فعررر  الرررذين مرررن قررربلهم، أن  

أيهذهم العذاب بمتة كما أهذ الذين من قبلهم. وهذا التحذير هلم وقد رفرع هللا عرذاب االستئصرال عرن أمرة حممرد  عليره 
 ينه. الص ة والس م  بربكته وإلرادته انتشار د
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 و(الذين من قبلهم) هم املذكورون يف قوله تعاىل (قد مكر الذين من قبلهم).  
   
 

 2344صفحة : 
 
وللة (وما ظلمهم هللا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) معرتضة بني للة (كذلك فع  الذين من قربلهم) وللرة (فأصراهبم   

 سيئات ما عملوا). 
فعله الذين من قبلهم يشا إىل ما كان من عاقبتهم وهو استئصاهلم، فعقب بقوله ووده هذا االعرتاض أن التعرض إىل ما  

 تعاىل (وما ظلمهم هللا)، أي فيما أصاهبم. 
وملا كان هذا االعرتاض مشتم  على أهنم ظلموا أنفسهم صار تفريع (فأصاهبم سيئات ما عملوا) عليره أو علرى مرا قبلره.  

ير أصله: كذلك فع  الذين من قبلهم وظلموا أنفسهم فأصاهبم سيئات ما عملوا وهو أسلوب من نظم الك م عزيز. وتقد
وما ظلمهم هللا. ففي تميا األسلوب املتعارد تشويق إىل ايرب، وهتوي  له أبنه ظلم أنفسهم، وأن هللا   يظلمهرم، فيرتقرب 

 السامع هربا مفظعا وهو(فأصاهبم سيئات ما عملوا). 
ير مضاد، أي أصاهبم دزاؤها، أو دعلت أعماهلم السيئة كأهنا هي الرق أصرابتهم ألهنرا سربب وإصابة السيئات إما بتقد 

 ما أصاهبم، فهو جماز عقلي. 
وحراق: أحرراط. واحليررق: اإلحاطررة. مث هررص االسرتعمال احليررق ابإلحاطررة الشررر. وقررد تقردم الكرر م علررى ذلررك عنررد قولرره  

  ون) يف أوال  سورة األنعام. تعاىل (فحاق ابلذين سخروا منهم ما كانوا به يستهز 
و(ما) موصولة، ما صدقها العرذاب املتوعردون بره. والبرا  يف (بره) للسرببية. وهرو ظررد مسرتقر هرو صرفة ملفعرول مطلرق.  

والتقدير: الذي يستهزلون استهزا  بسببه، أي بسبب تكذيبهم وقوعه. وهذا استعمال يف مثله. وقد تكررر يف القررعن، مرن 
حقرراد، وليسررت البررا  لتعديررة فعرر  (يسررتهزلون). وقرردم ا رررور علررى عامرر  موصرروفه للرعايررة علررى ذلررك مررا يف سررورة األ

 الفاصلة. 
(وقال الذين أشركوا لرو شرا  هللا مرا عبردان مرن دونره مرن شري   رن وال عابؤان وال حرمنرا مرن دونره مرن شري  كرذلك فعر   

ة علررى قصررة حلكايررة حررال مررن أحرروال شرربهاهتم [) عطرر  قصرر35الررذين مررن قرربلهم فهرر  علررى الرسرر  إال الررب   املبررني]
 ومكابرهتم وابب من أبواب تكذيبهم. 

وذلك أهنم كانوا  اولون إفحام الرسول صلى هللا عليه وسلم أبنه يقول: إن هللا يعلم مرا يسررون ومرا يعلنرون، وإنره القرادر  
ة والسرالبة و ومهرا، فحسربوا أهنرم هصرموا عليهم وعلى عهلتهم، وإنره ال يرضرى ابن يعبرد مرا سرواف، وإنره ينهراهم عرن البحرا 

النهللا صلى هللا عليه وسلم وحادوف فقالوا له: لو شا  هللا أن ال تعبد أصرناما ملرا أقردران علرى عبادهترا، ولرو شرار أن ال  ررم 
 ما حرمنا من  و البحاة والسالبة ملا أقران على  رمي ذلك. وذلك قصد إفحام وتكذيب. 
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م بتنظررررا أعمرررراهلم أبعمررررال األمررررم الررررذين أهلكهررررم هللا فلررررو كرررران هللا يرضررررى مبررررا علمرررروف ملررررا عرررراقبهم وهررررذا ردف هللا علرررريه 
ابالستئصرال، فكانررت عراقبتهم نررزول العرذاب بقولرره تعراىل (كررذلك فعرر  الرذين مررن قربلهم)، مث بقطررع احملادرة بقولرره تعرراىل 

 لس م  املناظرة مع األمة. (فه  على الرس  إال الب   املبني)، أي وليس من شأن الرس   عليهم ا
وقرال يف سرورة األنعررام (سريقول الرذين أشررركوا لرو شررا  هللا مرا أشرركنا وال عابؤان وال حرمنررا مرن شري  كررذلك كرذب الررذين  

قررربلهم حرررىت ذاقررروا أبسرررنا)، فسرررمى قررروهلم هرررذا تكرررذيبا كتكرررذيب الرررذين مرررن قررربلهم ألن املقصرررود منررره التكرررذيب وتعضررريد 
هم فيها، فهم  سبون أن هللا يتوىل  ريك الناس ألعماهلم كما  رك صاحب هيال الظ  وحمرك تكذيبهم حبجة أسا وا الف

اللعب أشباحه ومتاثيلره، وذلرك دهر  مرنهم ابلفررق برني تكروين املخلوقرات وبرني مرا يكسربونه أبنفسرهم. وابلفررق برني أمرر 
 لكان قوهلم إمياان.  التكذيب وأمر التكلي ، وختليل بني الرضى واإلرادة، ولوال هذا التخليل

واإلشارة ب(كذلك) إىل اإلشراك و رمي أشيا  من تلقا  أنفسهم، أي كفع  هؤال  فع  الذين من قبلهم وهم املذكورون   
فيما تقدم بقوله تعاىل (قد مكر الذين من قبلهم) وبقوله (كذلك فع  الذين من قبلهم ومرا ظلمهرم هللا). واملقصرود: أهنرم 

ت عاقبتهم ما علمتم، فلرو كران فعلهرم مرضريا   ملرا أهلكهرم، فهر  اسرتدلوا هب كهرم علرى أن هللا غرا فعلوا كفعلهم فكان
 راض بفعلهم، فهن داللة االنتقام أظهر من داللة اإلم  ، ألن داللة االنتقام ودودية وداللة اإلمهال عدمية. 

لعطر  علرى ضرما الرفرع املتصر . وإعرادة حررد وضما ( ن) أتكيد للضما املتص  يف (عبدان). وحص  به تصرحيح ا 
 النفي يف قوله تعاىل (وال عابؤان) لتأكيد (ما) النافية. 
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وقد فرع على ذلك قطع احملادة معهم وإع مهم أن الرس   عليهم الس م  ما عليهم إال الرب   ومرنهم حممرد صرلى هللا   

بة أقوام الرس  السالفني. وليس الرس  مبكلفني إبكراف النراس علرى اإلميران حرىت عليه وسلم فاحذروا أن تكون عاقبتكم عاق
 تسلكوا معهم التحكك هبم واإلغاظة هلم. 

 والب   اسم مصدر اإلب  . واملبني: املوضح الصريح.  
 واالستفهام ب(ه ) إنكاري مبعىن النفي، ولذلك دا  االستثنا  عقبه.  
الستثنا  قصر إضايف لقلب اعتقاد املشرركني مرن معراملتهم الرسرول صرلى هللا عليره وسرلم أن والقصر املستفاد من النفي وا 

 للرسول غرضا شخصيا فيما يدعو إليه. 
وأثبت احلكم لعموم الرس   عليهم الس م  وإن كان املردود عليهم   كطر بباهلم أمر الرس  األولني لتكون اجلملة تذيي   

 من املردود. للمحادة، فتفيد ما هو أعم 
 والك م موده إىل النهللا صلى هللا عليه وسلم تعليما وتسلية. ويتضمن تعريضا إبب   املشركني.  
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(ولقررد بعثنررا يف كرر  أمررة رسرروال أن اعبرردوا هللا وادتنبرروا الطرراغوت فمررنهم مررن هرردخ هللا ومررنهم مررن حقررت عليرره الضرر لة  
[) عطرر  علررى للررة (كررذلك فعرر  الررذين مررن قرربلهم). وهررو 36فسرراوا يف األرض فررانظروا كيرر  كرران عاقبررة املكررذبني]

تكملة إلبطال شبهة املشركني إبطاال بطريقة التفصي  بعد اإللال لزايدة تقرير احلجة، فقوله تعاىل (ولقد بعثنا يف ك  أمة 
 رسوال) بيان ملضمون للة (فه  على الرس  إال الب   املبني). 

 رها بيان ملضمون للة (كذلك فع  الذين من قبلهم). وللة (فمنهم من هدخ هللا) إىل عه 
واملعىن: أن هللا بني لإمم على ألسرنة الرسر   علريهم السر م  أنره أيمررهم بعبادتره وادتنراب عبرادة األصرنام، فمرن كر  أمرة  

 ل  استئصاهلم. أقوام هداهم هللا فصدقوا وعمنوا، ومنهم أقوام متكنت منهم الض لة فهلكوا. ومن سار يف األرض رأخ دال
 و(أن) تفساية جلملة (فبعثنا) ألن البعث يتضمن معىن القول، إذ هو بعث للتبليغ.  
والطراغوت: دررنس مررا يعبررد مررن دون هللا مررن األصررنام. وقرد يذكرونرره بصرريمة اجلمررع، فيقررال: الطواغيررت، وهرري األصررنام.  

  وتقدم عند قوله تعاىل (يؤمنون ابجلبت والطاغوت) يف سورة النسا .
وأسندت هداية بعضهم إىل هللا مع أنه أمر ليعهم ابهلدخ تنبيها للمشركني علرى إزالرة شربهتهم يف قروهلم (لرو شرا  هللا مرا  

 عبدان من دونه من شي ) أبن هللا بني هلم اهلدخ، فاهتدا  املهتدين بسبب بيانه، فهو اهلادي هلم. 
اد اإلضرر ل إىل هللا إشررارة إىل أن هللا ملررا هنرراهم عررن الضرر لة والتعبررا يف دانررب الضرر لة بلفررظ (حقررت علرريهم) دون إسررن 

 فقد كان تصميمهم عليها إبقا  لض لتهم السابقة (فحقت عليهم الض لة)، أي ثبتت و  ترتفع. 
ويف ذلك إميا  إىل أن بقا  الضر لة مرن كسرب أنفسرهم، ولكرن ورد يف عايت أهررخ أن هللا يضر  الضرالني، كمرا يف قولره  

يرررد أن يضررله ةعرر  صرردرف ضرريقا حردررا)، وقولرره عقررب هررذا (فررهن هللا ال يهرردي مررن يضرر ) علررى قرررا ة اجلمهررور، (ومررن 
ليحصرر  مررن جممرروع ذلررك علررم أبن هللا كررون أسرربااب عديرردة بعضررها دررا  مررن توالررد العقررول واألمزدررة واقتبرراس بعضررها مررن 

ال  صرريها إال هللا، أسررباب اتمررة  ررول بررني بعرر ، وبعضررها اتبررع للرردعوات الضررالة حبيررث هتيررأت مررن ادتمرراع أمررور شررىت 
الضررال وبررني اهلرردخ. فرر  درررم كانررت تلررك األسررباب هرري سرربب حررق الضرر لة علرريهم، فباعتبررار األسررباب املباشرررة كرران 

 ض هلم من لدن هالق تلك األسباب وهالق نواميسها يف متقادم العصور، فافهم. 
ا عاثر األمررم فرراوا منهررا عاثر استئصررال رررال  ألحرروال الفنررا  املعترراد، مث فرررع علررى ذلررك األمررر ابلسررا يف األرض لينتظرررو   

ولررذلك كرران االسررتدالل هبررا متوقفررا علررى السررا يف األرض، ولررو كرران املررراد مطلررق الفنررا  ألمرررهم مبشرراهدة املقررابر وذكررر 
 السل  األوال . 

سررتئناد بيرراين، ألن تقسرريم كرر  أمررة [) ا37(إن  رر  علررى هررداهم فررهن هللا ال يهرردخ مرن يضرر  ومررا هلررم مررن انصررين] 
ضالة إىل مهتد منها وابق علرى الضر ل يثرا سرؤاال يف نفرس النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم عرن حرال هرذف األمرة: أهرو درار 
على حال األمم الق قبلها، أو أن هللا يهديهم ليعا. وذلك من حرصه على هربهم ورأفته هبم، فاعلمه هللا أنه مع حرصره 

 ههنم سيبقى منهم فريق على ض لة. على هداهم ف
 ويف اآلية لطيفتان:   
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األوىل: التعري  ابلثنا  على النهللا صلى هللا عليه وسلم يف حرصه على هراهم مرع مرا لقيره مرنهم مرن األذخ الرذي شرانه   

كررر  نقرررص ينشرررأ عرررن أن يثرررا احلنرررق يف نفرررس مرررن يلحقررره األذخ؛ ولكرررن نفرررس حممرررد صرررلى هللا عليررره وسرررلم مطهررررة مرررن  
 األه ق احليوانية. 

واللطفيرة الثانيرة: اإلميرا  إىل أن غالررب أمرة الردعوة احملمديرة سرريكونوا مهتردين وأن الضر ل مرنهم فئررة قليلرة، وهرم الررذين    
 يقدر هللا هديهم يف سابق علمه مبا نشأ عن هلقه وقدرته من األسباب الق هيأت هلم البقا  يف الض ل. 

 ط اإلرادة امللحة يف  صي  املراد ابلسعي يف أسبابه. واحلر : فر  
والشرط هنا ليس لتعليق حصول مضمون اجلرواب علرى حصرول مضرمون الشررط، ألن مضرمون الشررط معلروم احلصرول،  

ألن ع ماتره ظراهرة حبيرث يعلمره النراس، كمررا قرال تعراىل (حرريص علريكم)؛ وإمنرا هررو لتعليرق العلرم مبضرمون اجلرواب علررى 
ول مضرمون الشررط. فراملعىن: إن كنرت حريصرا علرى هرداهم حرصرا مسرتمرا فراعلم أن مرن أضرله هللا ال تسررتطيع دوام حصر

 هديه وال جتد هلديه وسيلة وال يهديه أحد. فاملضارع مستعم  يف معىن التجدد ال غا، كقول عنرتف:          
 رس املستلئم وأظهر منه يف هذا املعىن قوله أيضا:          إن تمد يف دوين القناع فهنين                      طب أبهذ الفا  
إن كنت أومعت الفراق فهمنا                      زمت ركابكم بلي  مظرلرم فهن فع  الشرط يف البيتني يف معرىن: إن كران   

 ذلك تصميما، ودواب الشرط فيهما يف معىن إفادة العلم. 
عن استمرار ض هلم اسم اجل لرة للتهوير  املشروق إىل اسرتط ع ايررب. وايررب هرو أن ودع  املسند إليه يف للة اإلهبار  

هرداهم ال  صر  إال إذا أرادف هللا وال يسرتطيع أحرد  صريله ال أنرت وال غرراك، فمرن قردر هللا دوام ضر له فر  هرادي لرره. 
 هم ابن يقال: فههنم ال يهديهم غا هللا. ولوال هذف النكتة لكان مقتضى الظاهر أن يكون املسند إليه ضما املتحد  عن

وقرررا انفررع وابررن كثررا وأبررو عمرررو وابررن عررامر وأبررو دعفررر ويعقرروب (ال يهرردي)  بضررم اليررا  وفررتح الرردال  مبنيررا للنالررب.  
 وحذد الفاع  للتعميم، أي ال يهديه هاد. 

بفرررتح الررر م  منررره. فاملسرررند سررربهللا  و(مرررن) انلرررب فاعررر ، وضرررما (يضررر ) عالرررد إىل هللا، أي فرررهن هللا ال يهررردخ املضرررل   
وحذد الضما السبهللا املنصوب لظهورف وهو يف معىن قوله (ومن يضل  هللا فما له من هراد) وقولره تعراىل (مرن يضرل  هللا 

 ف  هادي له). 
ن) وقراف عاصم ومحزة والكسالي وهل  (ال يهردي)  بفرتح اليرا   ابلبنرا  للفاعر ، وضرما اسرم اجل لرة هرو الفاعر ، و(مر 

مفعول (يهدي)، والضما يف (يض )   والضما السبهللا أيضا حمرذود، واملعرىن: أن هللا ال يهردي مرن قردر دوام ضر له،  
 كقوله تعاىل (وأضله هللا على علم) إىل قوله (فمن يهديه من بعد هللا). 

ذ من الض ل الواقعني فيه ما هلم ومعىن (وما هلم من انصرين) ما هلم انصر ينجيهم من العذاب، أي كما أهنم ما هلم منق 
 انصر يدفع عنهم عواقب الض ل. 
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[) انتقررال 39(وأقسررموا اب  دهررد أميرراهنم ال يبعررث هللا مررن ميرروت بلررى وعرردا عليرره حقررا ولكررن أكثررر النرراس ال يعلمررون] 
ه وسرلم فيمرا كررب بره حلكاية مقالة أهرخ من شنيع مقاالهتم يف كفرهم، واستدالل من أدلة تكذيبهم الرسول صلى هللا علي

إظهار لدعوته يف مظهر احملال، وذلك إنكرارهم احليراة الثانيرة والبعرث بعرد املروت. وذلرك   يتقردم لره ذكرر يف هرذف السرورة 
 سوخ االستطراد بقوله (فالذين ال يؤمنون ابآلهرة). 

 والقسم على نفي البعث أرادوا به الداللة على يقينهم ابنتفانه.  
 (دهد أمياهنم) عند قوله تعاىل (أهؤال  الذي أقسموا اب  دهد أمياهنم) يف سورة العقود.  وتقدم القول يف 
وإمنرا أيقنرروا برذلك وأقسررموا عليره ألهنررم تومهروا أن سرر مة األدسررام وعردم اخنرامهررا شررط لقبوهلررا احليراة، وقررد رأوا أدسرراد   

 املوتى معرضة ل ضمح ل فكي  تعاد كما كانت. 
 ث هللا من ميوت) عط  بيان جلملة (أقسموا) وهي ما أقسموا عليه. وللة (ال يبع 
 والبعث تقدم عنفا يف قوله تعاىل (وما يشعرون أاين يبعثون).  
والعدول عن (املوتى) إىل (من ميوت) لقصرد إيرذان الصرلة بتعلير  نفري البعرث، فرهن الصرلة أقروخ داللرة علرى التعلير  مرن  

، فهم دعلوا االضمح ل منافيا إلعادة احلياة، كما حكي عنهم (وقرال الرذين كفرروا إذا  داللة املشتق على علية االستقاق
 كنا ترااب وعابؤان ألنا ملخردون). 
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و(بلى) حرد إلبطال النفي يف ايررب واالسرتفهام، أي بر  يبعرثهم هللا. وانتصرب (وعردا) علرى املفعرول املطلرق مؤكردا ملرا   

ال من حصول البعث بعرد املروت. ويسرمى هرذا النروع مرن املفعرول املطلرق مؤكردا لنفسره، أي مؤكردا دل عليه حرد اإلبط
 ملعىن فع  هو عني معىن املفعول املطلق. 

و(عليه) صفة ل(وعدا)، أي وعدا كالوادب عليه يف أنه ال يقب  ايل . ففي الك م استعارة مكنية. شربه الوعرد الرذي  
 ارف ابحلق الوادب عليه ورمز إليه حبرد االستع  . وعدف هللا مبح  إرادته واهتي

و(حقا) صفة اثنية ل(وعدا). واحلق هنا مبعىن الصدق الذي ال يتخل . وقد تقدم نظاف يف قوله تعاىل (وعدا عليه حقا  
 يف التوراة واإلجني  والقرعن) يف سورة برا ة. 

معررىن (ال يعلمررون) أهنررم ال يعملررون كيفيررة ذلررك فيقيمررون مررن واملررراد أبكثررر النرراس املشررركون، وهررم يومئررذ أكثررر النرراس. و  
 االستبعاد دلي  استحالة حصول البعث بعد الفنا . 

واالسرتدراك انشرئ عرن دعلره وعردا علرى هللا حقرا، إذ يتروهم السرامع أن مثر  ذلرك ال ةهلره أحرد فجرا  االسرتدراك لرفرع  
 وعه والناس يستبعدون ذلك. هذا التوهم، وألن للة (وعدا عليه حقا) تقتضي إمكان وق
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[) (ليبرني) تعلير  لقولره تعراىل (وعردا عليره حقرا) 39(ليبني هلم الذي كتلفون فيه وليعلم الذين كفرروا أهنرم كرانوا كراذبني] 
لقصررد بيرران حكمررة دعلرره وعرردا الزمررا ال يتخلرر ، ألنرره منرروط حبكمررة، وهللا تعرراىل حكرريم ال جتررري أفعالرره علررى هرر د 

دع  البعث ليبني للناس الشري  الرذي كتلفرون فيره مرن احلرق والباطر  فيظهرر حرق احملرق ويظهرر ابطر  احلكمة التامة، أي 
 املبط  يف العقالد و وها من أصول الدين وما أحلق هبا. 

 ومش  قوله (كتلفون) ك  معاين احملاسبة على احلقوق ألن متييز احلقوق من املظا  كله حم  اهت د الناس وتنازعهم.  
على هذف احلكمة العامرة حكمرة فرعيرة هاصرة ابملرردود علريهم هنرا، وهري حصرول العلرم للرذين كفرروا أبهنرم كرانوا   وعط  

 كاذبني فيما اهرتعوف من الشرك و رمي األشيا  وإنكار البعث. 
جلرزا  ويف حصول علمهم بذلك يوم البعث مثار للندامة والتحسر على ما فرط منهم من إنكارف. وقد تقدم بيان حكمرة ا 

 يف يوم البعث يف اول سورة يونس. 
و(كرانوا كرراذبني) أقرروخ يف الوصرر  ابلكررذب مررن (كررذبوا أو كرراذبون)، ملررا ترردل عليرره (كرران) مررن الودررود زايدة علررى مررا  

يقتضيه اسم الفاع  من االتصاد، فكأنه قي : ودد كذهبم ووصفوا به. وكذهبم يستلزم أهنم معرذبون عقوبرة علرى كرذهبم. 
 يح وتعري  ابلعقاب. ففيه شتم صر 

[) هررذف اجلملررة متصررلة جبملررة (ولكررن أكثررر النرراس ال يعلمررون) 40(إمنررا قولنررا لشرري  إذا أردانف أن نقررول لرره كررن فيكررون] 
لبيان أن دهلهم مبدخ قدرة هللا تعاىل هو الذي درأهم على إنكار البعث واستحالته عندهم، فهي بيان للجملة الق قبلها 

 ة (ليبني هلم الذي كتلفون فيه وليعلم الذين كفروا) إىل عهرها اعرتاضا بني البيان واملبني. ولذلك فصلت، ووقعت لل
واملعررىن أنرره ال يتوقرر  تكرروين شرري  إذا أرادف هللا إال علررى أن تتعلررق قدرترره بتكوينرره. ولرريس إحيررا  األمرروات إال مررن للررة  

 تكوين املودودات، ف  كرج عن قدرته.  األشيا ، وما البعث إال تكوين، فما يعث األموات إال من للة
وأفادت (إمنا) قصرا هو قصر وقوع التكوين على صدور األمر به، وهو قصر قلب إلبطال اعتقاد املشرركني تعرذر إحيرا    

املوتى ظنا منهم أنه ال  ص  إال إذا سلمت األدساد من الفسراد كمرا تقردم عنفرا، فأريرد ب(قولنرا لشري ) تكويننرا شريئا، 
علق القدرة شلق شي . وأريد بقوله (إذا أردانف) إذا تعلقت به اإلرادة اإلهليرة تعلقرا تنجيرزاي، فرهذا كران سربب التكروين أي ت

 ليس زالدا على قول (كن) فقد بط  تعذر إحيا  املوتى. ولذلك كان هذا قصر قلب إلبطال اعتقاد املشركني. 
ف، فهو من إط ق اسم ما يؤول إليه، أو املراد ابلشي  مطلق احلقيقة والشي : أطلق هنا على املعدوم ابعتبار إرادة ودود 

 املعلومة وإن كانت معدومة، وإط ق الشي  على املعدوم مستعم . 
 و(أن نقول له كن) هرب عن (قولنا).  
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 م كمرا عررب عنره ابألمرر يف قولرره واملرراد بقرول (كرن) تودره القردرة إىل إةراد املقردور. عررب عرن ذلرك التودره ابلقرول ابلكر  
(إمنا أمرف إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون). وشبه الشي  املمكن حصوله يشخص مأمور، وشبه انفعال املمكن ألمرر 
التكوين ابمتثال املأمور ألمر اآلمر. وك  ذلك تقريب للناس مبا يعقلون، وليس هو هطرااب للمعردوم وال أن للمعردوم مسعرا 

 الك م فيمتث  لعمر. يعق  به 
 و(كان) اتمة.  
وقرررأ اجلمهررور (فيكررون)  ابلرفررع  أي فهررو يكرررون، عطفررا علررى ايرررب وهررو للرررة (أن نقررول). وقرررأ ابررن عررامر والكسرررالي   

 ابلنصب  عطفا على (نقول)، أي أن نقول له كن وأن يكون. 
[ الررذين 41وألدررر اآلهرررة أكرررب لررو كررانوا يعلمررون] (والررذين هررادروا يف هللا مررن بعررد مررا ظلمرروا لنبرروأهنم يف الرردنيا حسررنة 

[) ملرا ثبترت حكمرة البعرث أبهنرا تبيرني الرذي اهتلر  فيره النراس مرن هردخ وضر لة، ومرن 42صربوا وعلى رهبرم يتوكلرون]
ضرادة ذلك أن يتبني أن الذين كفروا أهنم كانوا كاذبني يعلم منره أنره بتبيرني ابلبعرث أن الرذين عمنروا كرانوا صرادقني بداللرة امل

 وأهنم مثابون ومكرمون. فلما علم ذلك من السياق وقع التصريح به يف هذف اآلية. 
وأدمج مع ذلك وعدهم حبسن العاقبة يف الردنيا مقابلرة وعيرد الكرافرين بسرو  العاقبرة فيهرا الواقرع ابلتعرري  يف قولره تعراىل  

 (فساوا يف األرض فانظروا كي  كان عاقبة املكذبني). 
 وفة على للة (وليعلم الذين كفروا أهنم كانوا كاذبني). فاجلملة معط 
 واملهادرة: متاركة الداير لمرض ما.  
و(يف) مسررتعملة يف التعليرر ، أي ألدرر  هللا. والكرر م علرررى تقرردير مضرراد يظهررر مرررن السررياق. تقررديرف: هررادروا ألدررر   

 مرضاة هللا. 
ق وهرو املشرركون. والظلرم يشرم  أصرناد االعتردا  مرن األذخ وإسناد فع  (ظلموا) إىل ا هول لظهور الفاع  مرن السريا 

 والتعذيب. 
والتبولة: اإلسكان. وأطلقت هنا علرى اجلرزا  ابحلسرىن علرى املهرادرة بطريرق املضرادة للمهرادرة، ألن املهرادرة ايرروج مرن  

 الداير فيضادها اإلسكان. 
لنجرازينهم درزا  حسرنا. فعررب عرن اجلرزا  ابلتبولرة ألنره درزا  ويف اجلمع بني (هادروا) و(لنبولنهم) حمسن الطباق. واملعرىن:  

 على ترك املبا ة. 
 و(حسنة) صفة ملصدر حمذود دار على (نبولنهم)، أي تبولة حسنة.  
وهذا اجلزا  ةرب ك  ما اشتملت عليه املهادرة من األضررار الرق لقيهرا املهرادرون مرن مفارقرة دايرهرم وأمرواهلم، ومرا القروف  

الرذي أجلررأهم إىل املهرادرة مررن تعرذيب واسرتهزا  ومذلررة وفتنرة، فاحلسررنة تشرتم  علرى تعويضررهم دايرا هراا مررن مرن األذخ 
دايرهم، ووطنا هاا من وطنهم، وهو املدينة، وأمواال هاا من أمواهلم، وهي ما نلوف مرن املمراو ومرن ايرراج. روي أن عمرر  

طا  قال له:  هذا ما وعدك ربك يف الدنيا، وما ذهرر لرك يف اآلهررة رضي هللا عنه  كان إذا أعطى رد  من املهادرين ع
أكرب  ؛ وغلبة ألعدالهم يف الفتوح وأمهها فتح مكة، وأمنا يف حياهتم مبا انلوف من السلطان، قال تعاىل (وليبدلنهم من بعد 
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ذين هرادروا إىل املدينرة اهلجرررة هروفهم أمنرا). وسربب النرزول الررذين هرادروا إىل أرض احلبشرة مرن املسرلمني ال حمالررة، أو الر
األوىل قب  هجرة النهللا صلى هللا عليره وسرلم وبقيرة أصرحابه  رضري هللا عرنهم  مثر  مصرعب برن عمرا وأصرحابه إن كانرت 
هذف اآليرة انزلرة بعرد اهلجررة األوىل إىل املدينرة. وكر  االحتمرالني ال ينرايف كرون السرورة مكيرة. وال يقتضري ختصريص أولئرك 

 هبذا الوعد. 
مث أعقب هذا الوعد ابلوعد العظيم املقصود وهو قوله (وألدر اآلهرة أكرب). ومعىن (أكرب) أنره أهرم وأنفرع. وإضرافة إىل   

 (اآلهرة) على معىن (يف)، أي األمر الذي يف اآلهرة. 
يم شرا الردنيا وللة (لو كانوا يعلمون) معرتضة، وهي استئناد بياين انشئ عن للة الوعرد كلهرا، ألن ذلرك الوعرد العظر 

واآلهرة يثا يف نفوس السرامعني أن يسرألوا كير    يقترد هبرم مرن بقروا علرى الكفرر فتقرع للرة (لرو كرانوا يعلمرون) بيراان ملرا 
استبهم على السال . والتقدير: لو كانوا يعلمون ذلك القتدوا هبم ولكنهم ال يعلمون. فضما (يعلمرون) عالرد إىل (الرذين  

 كفروا). 
   
 

 2349 صفحة :
 
وةوز أن يكون السؤال املثار هو: كي   زن املهادرون علرى مرا تركروف مرن دايرهرم وأمرواهلم وأهلريهم، فيكرون: املعرىن لرو    

كان املهادرون يعلمون ما أعد هلم علم مشاهدة ملا حزنوا على مفارقة دايرهم ولكانت هجرهتم عرن شروق إىل مرا ي قونره 
سرري علررى املررزاج اإلنسرراين أقرروخ مررن العلررم العقلرري علررى تفاصرري  الكيفيررات الررق  بهررا بعررد هجرررهتم، ألن أتثررا العلررم احل

النفوس وترمتي إليها الشهوات، كما أشار إليه قوله تعاىل (لو كانوا يعلمون) لو كانوا يعتقدون ويؤمنون، ألن ذلك حاص  
 ال يناسب موقع (لو) االمتناعية. 

 . ويف هذا الوده تتناسق الضمالر. فضما (يعلمون) على هذا (للذين هادروا) 
 و(الذين صربوا) صفة (للذين هادروا). والصرب:  م  املشاق. والتوك : االعتماد.  
وتقدم الصرب عند قوله تعاىل (واستعينوا ابلصرب والص ة) أوال  البقررة. والتوكر  عنرد قولره تعراىل (فرهذا عزمرت فتوكر  علرى  

 هللا) يف عل عمران. 
دانررب الصرررب ابملضرري ويف دانررب التوكرر  ابملضررارع إميررا  إىل أن صررربهم قررد عذن ابالنقضررا  النقضررا  أسرربابه، والتعبررا يف  

 وأن هللا قد دع  هلم فردا ابهلجرة الواقعة واهلجرة املرتقبة. فهذا بشارة هلم. 
يكررونرره. ويف هررذا بشرررارة  وأن التوكرر  ديرردهنم ألهنررم يسرررتقبلون أعمرراال دليلررة تررتم هلرررم ابلتوكرر  علررى هللا يف أمررورهم فهرررم 

 بضمان النجاح. 
ويف معرىن هررذف اآليررة قولرره تعرراىل (للررذين أحسررنوا يف هررذف الرردنيا حسررنة وأرض هللا واسررعة إمنررا يررو  الصررابرون أدرررهم بمررا  

 حساب). 
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سرادة املشرركني وتقدمي ا رور يف قوله تعاىل (وعلى رهبم يتوكلون) للقصر، أي ال يتوكلون إال على رهبرم دون التوكر  علرى  
 وواللهم. 

[ ابلبينات والزبرر) كانرت اآلايت 43(وما أرسلنا من قبلك إال رداال يوحى إليهم فسألوا أه  الذكر إن كنتم ال تعلمون] 
السابقة دارية على حكاية تكذيب املشركني نبو ة حممد صلى هللا عليه وسلم وإنكارهم أنه مرس  من عند هللا وأن القرعن 

ه، ابتردا  مررن قولره تعرراىل (وإذا قيرر  هلرم مرراذا أنرزل ربكررم قررالوا أسراطا األولررني)، ورد مرزاعمهم الباطلررة ابألدلررة وحري هللا إليرر
القارعة هلم متخل  مبا ادمج يف أثناله من معان أهرخ تتعلق بذلك، فعاد هنا إىل إبطال شربهتهم يف إنكرار نبو تره مرن أنره 

اس، إبطاال بقياس التمثي  ابلرسر  األسربقني الرذين ال تنكرر قرري  رسرالتهم مثر  بشر ال يليق ابن يكون سفاا بني هللا والن
نروح وإبررراهيم  عليهمررا السر م  . وهررذا ينظررر إىل قولره يف أول السررورة (ينررزل امل لكررة ابلرروح مررن أمرررف علرى مررن يشررا  مررن 

 عبادف). 
ه وسرلم بعرد أن كران دراراي علرى أسرلوب الميبرة وقد غا أسلوب نظم الك م هنا بتوديه ايطاب إىل النرهللا صرلى هللا علير 

ابتردا  مررن قولره تعرراىل نفالررذين ال يؤمنرون ابآلهرررة قلرروهبم منكررة)، وقولرره تعرراىل (وقرال الررذين أشررركوا) اآليرة، أتنيسررا للنررهللا 
ول صرلى صلى هللا عليه وسلم ألن فيما مضى من الك م عنفا حكاية تكذيبهم إايف تصر ا وتعريضا، فأقب  هللا على الرسر

 هللا عليه وسلم ابيطاب ملا يف هذا الك م من تنويه منزلته ابنه يف منزلة الرس  األولني  عليهم الص ة والس م  . 
 ويف هذا ايطاب تعري  ابملشركني. ولذلك التفت إىل هطاهبم بقوله تعاىل (فاسألوا أه  الذكر.  
 بشرا رسوال)، فقصر اإلرسال على التعلق بردرال موصروفني ابهنرم وصيمة القصر لقلب اعتقاد املشركني وقوهلم (أبعث هللا 

 يوحى إليهم. 
مث أشهد على املشركني بشواهد األمم املاضية وأقب  عليهم ابيطاب توبيخا هلم ألن التوبيخ يناسربه ايطراب لكونره أوقرع  

خل. فهرذا احتجراج أبهر  األداين السرابقني يف نفس املوبخ، فاحتج عليهم بقوله (فاسألوا أه  الذكر إن كنتم ال تعلمرون) ا
 أه  الكتب اليهود والنصارخ والصابئة. 

 والذكر: كتاب الشريعة. وقد تقدم عند قوله تعاىل (وقالوا اييها الذي نزل عليه الذكر) يف أول احلجر.   
والتمويه لتضلي  الدمها ، فلذلك  ويف قوله تعاىل (إن كنتم ال تعلمون) إميا  إىل أهنم يعلمون ذلك ولكنهم قصدوا املكابرة 

 دي  يف الشرط حبرد  إن  الق ترد يف الشرط املظنون عدم ودودف. 
 وللة (فاسألوا أه  الذكر) معرتضة بني للة (وما أرسلنا) وبني قوله تعاىل (ابلبينات والزبر).  
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رعرا علرى مرا قبلره. وقرد دعلهرا يف الكشراد معرتضرة علرى اعتبرار واجلملة املعرتضة تقرتن ابلفرا  إذا كران معرىن اجلملرة مف  

 ودوف ذكرها يف متعلق قوله تعاىل (ابلبينات). 
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ونق  عنه يف سورة اإلنسان عند قوله تعاىل (إن هرذف ترذكرة فمرن شرا  اخترذ إىل ربره سربي ) أنره ال تقررتن اجلملرة املعرتضرة  
 فته ك مه يف عية سورة النح . ابلفا . وتردد صاحب الكش  يف صحة ذلك عنه ملخال

وقوله (ابلبينات) متعلق مبستقر صفة أو حاال من (رداال). ويف تعلقه ودوف أهر ذكرها يف الكشاد، والبا  للمصراحبة،  
أي مصحوبني ابلبينات والزبر، فالبينات دالل  الصردق مرن معجرزات أو أدلرة عقليرة. وقرد ادتمرع ذلرك يف القررعن وافررتق 

 ولني كما تفرق منه كثا لرسولنا صلى هللا عليه وسلم. بني الرس  األ
(والزبر)  لع زبور وهو مشتق من الزبر، أي الكتابة، ففعول مبعىن مفعول. (والزبر) الكتب الق كتب فيهرا مرا أوحري إىل  

 ه عيسى. الرس  مث  صح  إبراهيم والتوراة وما كتبه احلواريون من الوحي إىل عيسى  عليه الس م  وإن   يكتب
ولعر  عطر  (ابلزبرر) علرى (ابلبينرات) عطر  تقسرريم بقصرد التوزيرع، أي بعضرهم مصرحوب ابلبينرات وبعضرهم ابألمرررين  

ألنه قد جتئ رس  بدون كتب، مث  حنظلة بن صفوان رسول أه  الرس وهالد ابن سنان رسول عبس. و  يذكر هللا لنوح  
 اطر. عليه الس م  واإلجني  كما فسروها به يف سورة ف

[) ملا اتضحت احلجة بشواهد التاريخ الرذي ال ينكرر 44(وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون] 
 ذكرت النتيجة املقصودة، وهو أن ما أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم إمنا هو ذكر وليس أساطا األولني. 

لى ويكرر. وقد تقدم عند قولره تعراىل (وقرالوا اي أيهرا الرذي نرزل عليره الرذكر) والذكر: الك م الذي شأنه أن يذكر، أي يت 
يف سورة احلجر. أي ما كنت بدعا من الرس  فقد أوحينا إليك الذكر. والذكر: ما أنزل ليقرأف الناس ويتلوف تكرارا ليترذكروا 

 ب. ما اشتم  عليه. وتقدمي املتعلق ا رور على املفعول ل هتمام بضما املخاط
ويف االقتصار على إنزال الذكر عقب قوله (ابلبينات والزبرر) إميرا  إىل أن الكتراب املنرزل علرى حممرد صرلى هللا عليره وسرلم  

هررو بينررة وزبررور معررا، أي هررو معجررزة وكترراب شرررع. وذلررك مررن مررزااي القرررعن الررق   يشرراركه فيهررا كترراب عهررر، وال معجررزة 
 أنرزل عليره عايت مرن ربره قر  إمنرا اآلايت عنرد هللا وإمنرا أان نرذير مبرني أو   يكفهرم أهرخ، وقد قال هللا تعاىل (وقالوا لو ال

أان أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن يف ذلك لرمحة وذكرخ لقوم يؤمنون). ويف احلرديث: أن النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم 
وإمنا كان الذي أوتيت وحيا أوحاف هللا إىل فرأردو أن قال (ما من األنبيا  نهللا إال أويت من اآلايت ما مثله عمن عليه البشر 

 أكون أكثرهم اتبعا يوم القيامة). 
 والتبيني: إيضاح املعىن.  
 والتعري  يف (الناس) للعموم.  
واإلظهار يف قوله تعاىل (ما نزل إليهم) يقتضي أن مرا صردق املوصرول غرا الرذكر املتقردم، إذ لرو كران إايف لكران مقتضرى  

يقال أن يقال لتبينه: للناس. ولذا فاألحسن أن يكون ملراد مبا نزل إليهم الشرالع الق أرس  هللا هبا حممدا صرلى  الظاهر أن
هللا عليرره وسررلم فجعرر  القرررعن دامعررا هلررا ومبينررا هلررا ببليررغ نظمرره ووفرررة معانيرره، فيكررون يف معررىن قولرره تعرراىل (ونزلنررا عليررك 

 الكتاب تبياان لك  شي ). 
ني إىل النهللا (عليه الص ة والسر م) ابعتبرار أنره املبلرغ للنراس هرذا البيران. واألمرم علرى هرذا الودره لرذكر العلرة وإسناد التبي 

 األصلية يف إنزال القرعن. 
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وفسر (ما نزل إليهم) أبنه عرني الرذكر املنرزل، أي أنزلنرا إليرك الرذكر لتبينره للنراس فيكرون إظهرار يف مقرام اإلضرمار إلفرادة  
 ر إىل النهللا صلى هللا عليه وسلم هو إنزاله إىل الناس كقوله تعاىل (لقد أنزلنا إليكم كتااب فيه ذكركم). أن إنزال الذك

وإمنررا أتررى بلفظررة مرررتني ل ميررا  إىل التفرراوت بررني اإلنررزالني: فهنزالرره إىل النررهللا (صررلى هللا عليرره وسررلم) مباشرررة، وإنزالرره إىل   
 إب غه إليهم. 
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راد ابلتبيني على هذا تبيني ما يف القرعن من املعاين، وتكون ال م لتعلي  بع  احلكم احلافة إبنزال القرعن فههنا كثاة، فامل  

فمنهررا أن يبينرره النررهللا (صررلى هللا عليرره وسررلم) فتحصرر  فوالررد العلررم والبيرران، كقولرره تعرراىل (وإذ أهررذ هللا ميثرراق الررذين أوترروا 
 الكتاب لتبيننه للناس). 

س يف هذف اآلية دلي  ملسرال  ختصريص القررعن ابلسرنة، وبيران جممر  القررعن ابلسرنة، وتررديح دلير  السرنة املترواترة علرى ولي 
دلي  الكتاب عند التعارض املفروضات يف أصول الفقه إذ ك  من الكتاب والسنة هو تبيني النهللا صلى هللا عليره وسرلم إذ 

 هو واسطته. 
خ مررن حكررم إنررزال القرررعن، وهرري هتيئررة تفكررر النرراس فيرره وأتملهررم فيمررا يقرررهبم إىل وعطرر  (لعلهررم يتفكرررون) حكمررة أهررر  

رضررى هللا تعررراىل. فعلررى الودررره األول يف تفسررا (لتبرررني للنرراس) يكرررون املررراد أن يتفكرررروا أبنفسررهم يف معررراين القرررعن وفهرررم 
 فوالدف، وعلى الوده الثاين أن يتفكرون يف بيانك ويعوف أبفهامهم. 

[) بعرد أن ذكررت 45مكروا السيئات أن كس  هللا هبم األرض أو أيتيهم العذاب من حيث ال يشعرون] (أفأمن الذين 
مسراويهم ومكالردهم وبعرد هتديردهم بعرذاب يروم البعرث تصرر ا وبعرذاب الردنيا تعريضرا فررع علرى ذلرك هتديردهم الصرريح 

درين أن يقررع مررا يهررددهم برره هللا علررى لسرران بعررذاب الرردنيا بطريررق اسررتفهام التعجيررب مررن اسرتسرراهلم يف املعانرردة غررا مقرر
رسوله صلى هللا عليه وسرلم فر  يقلعرون عرن تردبا املكرر ابلنرهللا صرلى هللا عليره وسرلم فكانرت حراهلم يف اسرتسراهلم كحرال 

 من هم عمنون أبس هللا، فاالستفهام مستعم  يف التعجيب املشوب ابلتوبيخ. 
 و الذين مكروا: هم املشركون.  
 م يف قوله تعاىل (قد مكر الذين من قبلهم) يف هذف السورة. واملكر تقد 
وقولره تعراىل (السرريئات) صرفة ملصردر (مكررروا) حمرذوفا يقردر مناسرربا لتانيرث صرفته. فالتقرردير: مكرروا املكررات السرريئات،   

منه الداللة على كما وص  املكر ابلسي  يف قوله تعاىل (وال  يق املكر السي  إال أبهله). والتأنيث يف مث  هذا يقصد 
 معىن ايصلة أو الفعلة، كالمدرة للمدر. 

وةرروز أن يضرررمن (مكررروا) معرررىن (اقرتفررروا) فانتصررب (السررريئات) علررى املفعوليرررة بررره. وةرروز أن يكرررون منصررواب علرررى نرررزع  
 اياف  وهو اب  اجلر الق معناها اآللة. 
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تسقل فيها الداير والنراس، مث تنملرق األرض علرى وايس : زلزال شديد تنشق به األرض فتحث ابنشقاقها هوة عظيمة  
ما ده  فيها. وقد أصاب ذلك أه  ابب ، ومكاهنم يسمى هس  ابب . وأصاب قوم لوط إذ دعر  هللا عاليهرا سرافلها. 

 وبردهم رسوفة اليوم يف حباة لوط من فلسطني. 
سرر  هللا األرض، قررال تعرراىل وهسرر  مررن ابب ضرررب. ويسررتعم  قاصرررا ومتعررداي. يقررال: هسررفت األرض، ويقررال: ه 

(فخسررفنا برره وبرردارف األرض)، وال يتعرردخ إىل مررا زاد علررى املفعررول إال حبرررد التعديررة، واألكثررر أن يعرردخ ابلبررا  كمررا هنررا 
 وقوله تعاىل (فخسفنا به وبدارف األرض)، أي دعلناها هاسفة به، فالبا  للتعدية، كما يقال: ذهب به. 

يستمر زمنا، فلذلك عط  على ايس . وإتيان العذاب إليهم: إصابته إايهرم. شربه ذلرك والعذاب يعم ك  ما فيه أتليم  
 ابإلتيان. 

و(مررن حيررث ال يشررعرون) مررن مكرران ال يرتقبررون أن أيترريهم منرره ضررر. فمعررىن (مررن حيررث ال يشررعرون) أنرره أيترريهم بمتررة ال  
ا لره عدتره، فكران اآليت مرن حيرث ال يشرعرون يستطيعون دفعه، ألهنرم لبأسرهم ومنعرتهم ال يبمرتهم مرا  ذرونره إذ قرد أعردو 

عذااب غا معهود. فوقع قوله (مرن حيرث ال يشرعرون) كنايرة عرن عرذاب ال يطيقرون دفعره حبسرب اللرزوم العرريف، وإال فقرد 
دا  العذاب عادا من مكان يشعرون به، قال تعاىل (فلمرا رأوف عارضرا مسرتقب  أوديرتهم قرالوا هرذا عرارض ممطرران). وحر  

 عذاب الطوفان وهم ينظرون، وكذلك عذاب المرق لفرعون وقومه.  بقوم نوح
[) األهرذ مسرتعار 47[ أو أيهذهم على ختود فهن ربكرم لررؤود رحريم]46(أو أيهذهم يف تقلبهم فما هم مبعجزين] 

  ل ه ك قال تعاىل (فأهذهم أهذة رابية). وتقدم عند قوله (أهذانهم بمتة فهذا هم مبلسون) يف سورة األنعام.
والتقلب: السعي يف شؤون احليراة مرن مترادرة ومعاملرة وسرفر وحمادثرة ومزامحرة. وأصرله: احلركرة إقبراال وإدابرا، واملعرىن: أن  

 يهلكهم هللا وهم شاعرون مبجي  العذاب. 
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من أهر  القررخ أن أيتريهم وهذا قسيم قولره تعراىل (أو أيتريهم العرذاب مرن حيرث ال يشرعرون). ويف معنراف قولره تعراىل (أفرأ  

 أبسنا بياات وهم انلمون أو أمن أه  القرخ أن أيتيهم أبسنا ضحى وهم يلعبون). 
 وتفريع (فما هم مبعجزين) اعرتاض، أي ال مينعهم من أهذف إايهم تقلبهم شي  إذ ال يعجزف ادتماعهم وتعاوهنم.  
 املنصوب يف (أيهذهم). و(يف) للظرفية ا ازية، أي امل بسة، وهي حال من الضما  
والتخود يف اللمة أييت مصدر ختود القاصر مبعىن هاد ومصدر ختود املتعدي مبعىن ترنقص، وهرذا الثراين لمرة هرذي ،  

 وهي من اللمات الفصيحة الق دا  هبا القرعن. 
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ه مثررر  الرعرررد قبررر  فلعيرررة معنيررران: إمرررا أن يكرررون املعرررىن أيهرررذهم وهرررم يف حالرررة توقرررع نرررزول العرررذاب ابن يرررريهم مقدماتررر 
الصررواعق، وإمررا أن يكررون املعررىن أيهررذهم وهررم يف حالررة تررنقص مررن قبرر  أن يتنقصررهم قبرر  األهررذ ابن يكثررر فرريهم املررواتن 

 والفقر والقحل. 
وحرد (على) مستعم  يف التمكن على ك  املعنيني، وحم  ا رور حال من ضرما النصرب يف (أيهرذهم) وهرم كقروهلم:  

 أهذف على غرة. 
الزرشري وابن عطية يزيد أحدمها على اآلهر: أن عمر برن ايطراب  رضري هللا عنره  هفري عليره معرىن التخرود يف  روخ 

هذف اآلية وأراد أن يكتب إىل األمصار، وأنه سأل النراس وهرو علرى املنررب: مرا تقولرون فيهرا? فقرام شريخ مرن هرذي  فقرال: 
 يف أشعارها? قال: نعم قال شاعران:           هذف لمتنا. التخود: التنقص، قال: فه  تعرد العرب ذلك

ختررود الرحرر  منهررا اتمكررا قررردا                      كمررا ختررود عررود النبعررة السررفن فقررال عمررر  رضرري هللا عنرره  :  أيهررا   
 الناس عليكم بديوانكم ال يض ، قالوا: وما ديواننا? قال: شعر اجلاهلية فهن فيه تفسا كتابكم  . 

ربكم لرؤود رحيم) على اجلم  املاضرية تفريرع العلرة علرى املعلر . وحررد (إن) هنرا مفيرد للتعلير  وممرن عرن وتفرع (فهن  
وفا  التفريع كما بينه عبد القاهر، فهي مؤكدة ملا أفادته الفا . والتعلي  هنا ملا فهم من جممروع املرذكورات يف اآليرة مرن أنره 

نسروا أبس هللا فصراروا كراآلمنني منره حبيرث يسرتفهم عرنهم: أهرم عمنرون تعاىل قادر على تعجي  ه كهم وأنه أمهلهرم حرىت 
 من ذلك أم ال. 

[) بعرد أن هنضرت 48(أو   يروا إىل ما هلق هللا من شي  يتفيؤا ظ له عرن اليمرني والشرمال  سرجدا   وهرم داهررون] 
إىل داللررة مررن حررال األدسررام الررق علررى  بررراهني انفرررادف تعرراىل ابيلررق مبررا ذكررر مررن تعررداد رلوقاترره العظيمررة دررا  االنتقررال

األرض كلها مشعرة شضوعها   تعاىل هضوعا مقاران لودودها وتقلبها عان ف ان علم بذلك من علمره ودهلره مرن دهلره. 
وأنبأ عنه لسان احلال ابلنسبة ملرا ال علرم لره، وهرو مرا هلرق هللا عليره النظرام األرضري هلقرا ينطرق لسران حالره ابلعبوديرة   

 ىل، وذلك يف أشد األعراض م زمة للذوات، ومطابقة ألشكاهلا وهو الظ . تعا
 وقد مضى تفصي  هذا االستدالل عند قوله تعاىل (وظ هلم ابلمدو واآلصال) يف سورة الرعد.  
 فاجلملة معطوفة على اجلم  الق قبلها عط  القصة على القصة.  
 . واالستفهام إنكاري، أي قد رأوا، والرؤية بصرية 
وقرررأ اجلمهررور (أو   يررروا) بتحتيررة. وقررراف محررزة والكسررالي وهلرر  (أو   تررروا) ابملثنرراة الفوقيررة علررى ايطرراب علررى طريقررة  

 االلتفات. 
و(من شي ) بيان ل هبام الذي يف (ما) املوصولة، وإمنا كان بياان ابعتبار ما درخ عليه من الوص  جبملة (يتفيا ظ لره)  

 اآلية. 
فع  من فا  الظ  فيئا، أي عراد بعرد أن أزالره ضرو  الشرمس. لعر  أصرله مرن فرا  إذا ردرع بعرد ممرادرة املكران، والتفيؤ: ت 

 وتفيؤ الظ ل تنقلها من دهات بعد شروق الشمس وبعد زواهلا. 
 وتقدم ذكر الظ ل عند قوله (وظ هلم ابلمدو واآلصال) يف سورة الرعد.  
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دهات اليمني ودهات الشمال  مقصود به إيضاح احلالة العجيبة للظ  إذ يكون وقوله (عن اليمني والشمال )، أي عن  
 عن ميني الشخص مرة وعن مشاله أهرخ، أي إذا استقب  دهة ما مث استدبرها. 

 وليس املراد هصو  اليمني والشمال ب  كذلك األمام وايل ، فاهتصر الك م.  
ل املشررق. ولرع (الشرمال ) مررادا بره تعردد درنس دهرة الشرمال بتعردد وأفرد اليمرني، ألن املرراد بره درنس اجلهرة كمرا يقرا 

 أصحاهبا، كما قال (ف  أقسم برب املشارق). فاملخالفة ابإلفراد واجلمع تفنن. 
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 وجمي  فع  (يتفيأ) بتحتيرة يف أولره علرى صريمة اإلفرراد دررخ علرى أحرد ودهرني يف الفعر  إذا كران فاعلره لعرا غرا لرع  

 تصحيح، وبذلك قرا اجلمهور. وقرأ أبو عمرو ويعقوب (تتفيأ) بفوقيتني على الوده اآلهر. 
 وأفرد الضما املضاد إليه (ظ ل) مراعاة لفظ (شي ) وإن كان يف املعىن متعددا، وابعتبار املعىن أضي  إليه اجلمع.   
ؤ، أي أن ذلرك التفيرؤ يقارنره السرجود مقارنرة و(سجدا) حال مرن ضرما (ظ لره) العالرد إىل (مرن شري ) فهرو قيرد للتفير 

 احلصول ضمنه. وقد مضى بيان ذلك عند قوله تعاىل (وظ هلم ابلمدو واآلصال) يف سورة الرعد. 
وللة (وهم داهرون) يف موضع احلال من الضما يف (ظ له) ألنه يف معىن اجلمع لردوعه (إىل ما هلق هللا مرن شري ).  

 ة ابلعق   تمليبا ألن يف للة اي لق العق   وهم اجلنس األهم. ولع بصيمة اجلمع اياص
 والداهر: اياضع الذلي ، أي داهرون لعظمة هللا تعاىل.  
[ كافون رهبم من فوقهم ويفعلون 49(و  يسجد ما يف السماوات وما يف األرض من دابة وامل لكة وهم ال يستكربون] 

السرابقة السرجود القسرري ذكررر بعردف هنرا سرجود عهرر بعضره اهتيرار ويف بعضره شرربه  [) ملرا ذكرر يف اآليرة50مرا يرؤمرون]
 اهتيار. 

وتقدمي ا رور على فعله مؤذن ابحلصر، أي يسجد   ال لماف مرا يف السرماوات ومرا يف األرض، وهرو تعرري  ابملشرركني  
 إذ يسجدون لإصنام. 

 لعق  . وأوثرت (ما) املوصولة دون (من) تمليبا لكثرة غا ا 
 و(من دابة) بيان ل(ما يف األرض)، إذ الدابة ما يدب على األرض غا اإلنسان.  
ومعرىن سرجود الردواب   أن هللا دعر  يف تفكاهررا اإلهلرامي الترذاذها بودودهرا ومبرا هرري فيره مرن املررح واألكر  والشرررب،  

و و ذلك من امل لمات. فحاهلا بذلك كحال  وتطلب الدفع عن نفسها من املتملب ومن العوارض ابملدافعة أو ابلتوقي،
شراكر تتيسرر تلرك امل لمرات هلرا، وإمنرا تيسراها هلرا ممرن فطرهرا. وقرد تصرحب أحروال تنعمهرا حركرات تشربه إميرا  الشراكر 

 املقارب للسجود، ولع  من حركاهتا ما ال يشعر به الناس يفاله ودهلهم أبوقاته، وإط ق السجود على هذا جماز. 
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(مرررا يف السرررماوات) رلوقرررات غرررا امل لكرررة، مثررر  األرواح، أو يرررراد ابلسرررماوات األدررروا  فرررااد مبرررا فيهرررا الطيرررور  ويشرررم  
 والفرا . 

ويف ذكر أشرد املخلوقات وأقلها تعري  برذم مرن نرزل مرن البشرر عرن مرتبرة الردواب يف كفرران ايرالق، ومبردح مرن شرابه  
 من البشر حال امل لكة. 

 امل لكة معمولني ل(يسجد) استعمال للفظ يف حقيقته وجمازف. ويف دع  الدواب و  
 ووص  امل لكة أبهنم (ال يستكربون) تعري  ببعد املشركني عن أوج تلك املرتبة امللكية. واجلملة حال من (امل لكة).  
 
 وللة (كافون رهبم) بيان جلملة (وهم ال يستكربون).  
تصرررد وملررك وشرررد كقولرره تعرراىل (وهررو القرراهر فرروق عبررادف) وقولرره (وإان فرروقهم والفوقيررة يف قولرره (مررن فرروقهم) فوقيررة  

 قاهرون). 
 وقوله تعاىل (ويفعلون ما يؤمرون)، أي يطيعون وال تصدر منهم رالفة.  
وهنا موضع سجود للقارئ ابالتفاق. وحكمته هنا إظهار املؤمن أنه من الفريق املمدوح أبنه مشابه للم لكة يف السجود  
  تعاىل.  
[) ملا أشبع القول يف إبطال تعدد اآلهلة الشرالع يف 51(وقال هللا ال تتخذوا إهلني اثنني إمنا هو إله واحد فهايي فارهبون] 

ليع قبال  العرب، وأتبع إببطال االهت ق على الرسول صرلى هللا عليره وسرلم والقررعن، نقر  الكر م إىل إبطرال نروع عهرر 
  مرن العررب وهرو اإلشرراك إبهليرة أصرلني للخرا والشرر، تقلدتره قبالر  العررب ا راورة بر د فرارس من الشرك متبع عند قبالر

والسرراري فرريهم سررلطان كسرررخ وعوالرردهم، مثرر  بررين بكررر بررن والرر  وبررين مترريم، فقررد دان مررنهم كثررا اب وسررية، أي املزدكيررة 
ثبت عقيدة إبهلني: إله للخا وهو النرور، وإلره للشرر واملانوية يف زمن كسرخ أبروي  ويف زمن كسرخ أنوشروان، وا وسية ت

وهو الظلمة، فهله ايا ال يصدر منه إال ايا واألنعام، وإله الشر ال يصردر عنره إال الشرر واآلالم، ومسروا إلره ايرا  يرزدان  
م يكررن يف العررا  إال ايررا، ، ومسرروا إلرره الشررر  اهرررمن  . وزعمرروا أن يررزدان كرران منفررردا ابإلهليررة وكرران ال كلررق إال ايررا فلرر

 فخطر يف نفسه مرة هاطر شر فتولد عنه إله عهر شريك له هو إله الشر، وقد حكى هذا املعري يف لزومياته بقوله:  
 

 2354صفحة : 
 

            
ا جمسررمة، فكررر يررزدان علرررى غررررة                      فصرريغ مررن تكرراف أهرررمن  و  يكونرروا ةعلررون هلررذين األصررلني صررور   

فلذلك   يكن دينهم من عداد عبادة الطاغوت الهتصرا  اسرم الطراغوت ابلصرور واألدسرام املعبرودة. وهرذا الردين مرن 
هذف اجلهة يشبه األداين الق ال تعبد صورا حمسوسة. وسيأيت الك م على ا وسية عند تفسا قوله تعاىل (إن الذين عمنروا 

 يف سورة احلج. والذين هادوا) إىل قوله (وا وس) 
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ويرردل علررى أن هررذا الرردين هررو املررراد التعقيررب آبيررة (ومررا بكررم مررن نعمررة فمررن هللا مث إذا مسرركم الضررر فهليرره جتررأرون) كمررا  
 سيأيت. 

فقوله تعاىل (وقال هللا ال تتخذوا إهلني اثنني) عط  قصة على قصة وهو مرتبل جبملة (ولقرد بعثنرا يف كر  أمرة رسروال أن  
 نبوا الطاغوت). اعبدوا هللا وادت

ومعررىن (وقررال هللا ال تتخررذوا إهلررني) أنرره دعررا النرراس ونصررب األدلررة علررى بطرر ن اعتقررادف. وهررذا كقولرره تعرراىل (يريرردون أن  
 يبدلوا ك م هللا) وقوله (كذلكم قال هللا من قب ). 

لنهي إبطاال لشرك رصو  مرن وصيمة التثنية من قوله (إهلني) أكدت بلفظ (اثنني) للداللة على أن االثنينية مقصودة اب 
إشراك املشركني، وأن ال اكتفا  ابلنهي عن تعدد اإلله ب  املقصود النهي عن التعدد ايا  وهو قول ا وس إبهلني. ووقع 

 يف الكشاد توديه ذكر (اثنني) أبنه لدفع احتمال إرادة اجلنس حقيقة ال جمازا. 
 تضا  على إبطال اختاذ عهلة كثاة. وإذ هنوا عن اختاذ إهلني فقد دل بداللة االق 
وللة (إمنا هو إله واحد) ةوز أن تكون بياان جلملة (ال تتخذوا إهلني اثنني)، فاجلملة مقولة لفع  (وقال هللا) ألن عط   

 البيان اتبع للمبني كموقع اجلملة الثانية يف قول الشاعر:          
 وبذلك أفيد ابملنطوق ما أفيد قب  بداللة االقتضا . أقول له ارح  ال تقيمن عندان فلذلك فصلت،   
والضرما مررن قولرره تعرراىل (إمنررا هرو إلرره واحررد) عالررد إىل اسررم اجل لررة يف قولره (وقررال هللا)، أي قررال هللا إمنررا هللا إلرره واحررد،  

يسى  عليه الس م  وهذا دري على أحد ودهني يف حكاية القول وما يف معناف ابملعىن كما هنا، وقوله تعاىل حكاية عن ع
(أن اعبرردوا هللا ريب وربكررم) د(أن اعبرردوا هللا) مفسررر (أمرررتين). وفعرر  (أمرررتين) فيرره معررىن القررول، وهللا قررال لرره: قرر  هلررم 

 اعبدوا هللا ربك ورهبم، فحكاف ابملعىن، فقال: ريب. 
اإلهليررة، وهررو قصررر قلررب والقصررر يف قولرره (إمنررا هررو إلرره واحررد) قصررر موصررود علررى صررفة، أي هللا رررتص بصررفة توحررد  

 إلبطال دعوخ تثنية اإلله. 
وةوز أن تكون للة (إمنا هو إله واحد) معرتضة واقعة تعلي  جلملة (ال تتخذوا إهلني اثنني) أي هنرى هللا عرن اختراذ إهلرني  

 ألن هللا واحد، ألي وهللا هو مسمى إله فاختاذ إهلني اثنني قلب حلقيقة اإلهلية. 
نية يف علم اجل لة ابلنظرر إىل أن مسرمى ذلرك العلرم مسراو ملسرمى إلره، إذ اإللره منحصرر يف مسرمى وحصر صفة الوحدا 

 ذلك العلم. 
وتفريررع (فررهايي فررارهبون) ةرروز أن يكررون تفريعررا علررى للررة (ال تتخررذوا إهلررني اثنررني) فيكررون (فررهايي فررارهبون) مررن مقررول  

 فات من الميبة إىل ايطاب. القول، ويكون يف ضما املتكلم من قوله (فارهبون) الت
وةوز أن يكون تفريعا على فع  (وقال هللا) ف  يكون مرن مقرول القرول، أي قرال هللا ال تتخرذوا إهلرني فر  ترهبروا غراي.  

 وليس يف الك م التفات على هذا الوده. 
الرهبة التامرة منره عليره فر   وتفرع على ذلك قوله تعاىل (فهايي فارهبون) بصيمة القصر، أي قصر قلب إضافيا، أي قصر 

 اعتداد بقدرة غاف على ضر أحد. وهو رد على الذين يرهبون إله الشر فاملقصود هو املرهوب. 
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واالقتصار على األمر ابلرهبة وقصرها على كوهنا من هللا يفهم منه األمر بقصر الرغبة عليه لداللة قصر الرهبة على اعتقاد  
فيفيد الرد على الذين يطعمون يف إله ايا بطريق األوىل، وإمنا اقتصر علرى الرهبرة ألن شرأن  قصر القدرة التامة عليه تعاىل

 املزكية أن تكون عبادهتم عن هود إله الشر ألن إله ايا هم يف أمن منه فهنه مطبوع على ايا. 
يرر دلير  وحدانيرة هللا علرى ودره كلري ووقع يف ضما (فهايي) التفات مرن الميبرة إىل الرتكلم ملناسربة انتقرال الكر م مرن تقر  

إىل تعيني هذا الواحد أنه هللا منزل القرعن  قيقا لتقرير العقيدة األصلية. ويف هذا االلتفات اهتمام ابلرهبة ملرا يف االلتفرات 
 من هر فهم املخاطبني. وتقدم تركيب نظاف بدون التفات يف سورة البقرة. 

   
 

 2355صفحة : 
 
ارهبون) ابلفا  ليكون تفريعا على تفريع فيفيد مفاد التأكيد ألن تعلق فع  (ارهيون) ابملفعول لفظا ةع  واقرتان فع  (ف   

الضما املنفص  املذكور قبله يف تقدير معمول لفع  عهر، فيكون التقدير: فهايي ارهبوا فارهبون، أي أمرتكم أبن تقصرروا 
 رهبتكم علي فارهبون امتثاال لإمر. 

[) مناسررربة موقرررع للرررة (ولررره مرررا يف السرررماوات 52السرررماوات واألرض ولررره الررردين واصررربا أفمرررا هللا تتقرررون](ولررره مرررا يف  
واألرض) بعد للة (وقال هللا ال تتخذوا إهلني اثنني) أن الذين دعلوا إهلني دعلومها النور والظلمة. وإذ كان النور والظلمرة 

 تزعمونه إهلا للخا وإهلا للشر مها من رلوقاته. مظهرين من مظاهر السما  واألرض كان املعىن: أن ما 
وتقررردمي ا ررررور يفيرررد احلصرررر فرررده  ليرررع مرررا يف السرررما  واألرض يف مفررراد   امللرررك، فأفررراد أن لررريس لمررراف شررري  مرررن  

املخلوقات هاها وشرها. فانتفى أن يكون معه إله عهر ألنه لو كان معه إله عهر لكران لره بعر  املخلوقرات إذ ال يعقر  
 إله بدون رلوقات. 

 وضما (له) عالد إىل اسم اجل لة من قوله (وقال هللا ال تتخذوا إليهن).  
فعطفه على للة (إمنا هو إله واحد) ألن عظمة اإلهلية اقتضت الرهبة منه وقصرها عليره، فناسرب أن يشرار إىل أن صرفة  

 املالكية تقتضي إفرادف ابلعبادة. 
ا) فالدين  تم  أن يكون املراد به الطاعة. من قوهلم: دانت القبيلة للملرك. أي أطاعتره، فهرو وأما قوله (وله الدين واصب 

مررن متممررات للررة (ولرره مررا يف السررماوات واألرض)، ألنرره ملررا قصررر املودررودات علررى الكررون يف ملكرره كرران حقيقررا بقصررر 
 قبلها.  الطاعة عليه، ولذلك قدم ا رور يف هذف اجلملة على فعله كما وقع يف الق

وةروز أن يكرون (الردين) مبعرىن الداينررة، فيكرون ترذيي  جلملرة (وقرال هللا ال تتخررذوا إهلرني اثنرني)، ألن إبطرال ديرن الشرررك  
يناسبه أن ال يدين الناس إال مبا يشرعه هللا هلم، أي هو الرذي يشررع لكرم الردين ال غراف مرن ألمرة الضر ل مثر  عمررو برن 

 ، قال تعاىل (أم هلم شركا  شرعوا هلم من الدين ما   أيذن به هللا). حليي، وزرادشت، ومزدك، وماين
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وةرروز أن يكررون الرردين مبعررىن اجلررزا  كمررا يف قولرره تعرراىل (ملررك يرروم الرردين)، فيكررون إدمادررا إلثبررات البعررث الررذي ينكرررف  
يردعرون إىل غراف وال يرنفعهم أولئك أيضا. واملعىن: له ما يف السماوات واألرض وإليه يردع مرن يف السرماوات واألرض ال 

 يومئذ أحد. 
 والواصب: الثابت الدالم، وهو صاس ل حتماالت الث ثة، ويزيد على االحتمال الثالث ألنه أتكيد لرد إنكارهم البعث.  
 ف. وتفرع على هاتني اجلملتني التوبيخ على تقواهم غاف، وذلك أهنم كانوا يتقون إله الشر ويتقربون إليه ليأمنوا شر  
[ مث إذا كشرر  الضررر عررنكم إذا فريررق مررنكم برررهبم 53(ومررا بكررم مررن نعمررة فمررن هللا مث إذا مسرركم الضررر فهليرره جتررارون] 

[) عط  هرب على هرب. وهو انتقرال مرن االسرتدالل مبصرنوعات هللا الكالنرة يف ذات اإلنسران وفيمرا  ريل 54يشركون]
عم؛ فمن الناس معرضون عن التدبر فيها وعن شكرها وهم الكافرون، به من املودودات إىل االستدالل مبا ساق هللا من الن

 فكان يف األدلة املاضية القصد إىل االستدالل ابتدا  متبوعا ابالمتنان. 
وتما األسلوب هنا فصار املقصود األول هو االمتنان ابلنعم مدجما فيه االعتبار ابيلق. فايطاب موده إىل األمة كلهرا،  

 قوله تعاىل (إذا فريق منكم برهبم يشركون).  ولذلك دا  عقبه
 وابتدئ ابلنعم على وده العموم إلاال مث ذكرت مهمات منها.  
 وايطاب موده إىل املشركني تذكاا هلم أبن هللا هو رهبم ال غاف ألنه هو املنعم.  
بقة ودرود إهلرني اثنرني (أحردمها فعلره ايرا وموقع قوله تعاىل (وما بكم من نعمة فمرن هللا) هنرا أنره ملرا أبطر  يف اآليرة السرا 

 واآلهر فعله الشر) أعقبه هنا أبن ايا والضر من تصرفات هللا تعاىل، وهو يعطي النعمة وهو كاش  الضر. 
 والبا  للم بسة، أي ما البسكم واستقر عندكم، و(من نعمة) لبيان إهبام (ما) املوصولة.  
   
 

 2356صفحة : 
 
عاىل (فمن هللا) ابتداليرة، أي واصرلة إلريكم مرن هللا، أي مرن عطرا  هللا، ألن النعمرة ال تصردر عرن ذات و(من) يف قوله ت  

هللا ولكن عن صفة قدرته أو عن صفة فعله عند مثبق صفات األفعال. وملا كران (مرا بكرم مرن نعمرة) مفيردا للعمروم كران 
 اإلهبار عنه أبنه من عند هللا ممنيا عن اإلتيان بصيمة قصر. 

و(مث) يف قولره تعرراىل (مث إذا مسركم الضررر) للرتاهرري الررتهللا كمررا هرو شرراهنا المالررب يف عطفهرا اجلمرر ، ألن اللجررأ إىل هللا   
عنررد حصررول الضررر أعجررب إهبررارا مررن اإلهبررار أبن الررنعم كلهررا مررن هللا، ومضررمون اجلملررة املعطوفررة أبعررد يف النظررر مررن 

 مضمون املعطود عليها. 
 تعاىل هو مدبر أسباب ما هبم من ها وشر، وأنه ال إلره كلرق إال هرو، وإهنرم ال يلتجئرون إال إليره واملقصود: تقرير أن هللا 

 إذا أصاهبم ضر، وهو ضد النعمة. 
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ومس الضر: حلوله. استعا املس للحصول ايفي  ل شارة إىل ضيق صرب اإلنسان حبيث إنه ةرأر إىل هللا حبصرول أد   
مال املرس يف اإلصررابة ايفيفررة يف قولره تعرراىل (وإن ميسسرك هللا بضررر فر  كاشرر  لرره إال شري  مررن الضرر لرره. وتقردم اسررتع

 هو) يف سورة األنعام. 
 و(جتأرون) تصرهون ابلتضرع. واملصدر: اجلؤار، بصيمة أمسا  األصوات.  
 . وأتبع هذف بنعمة أهرخ وهي نعمة كاش  الضر عن الناس بقوله تعاىل (مث إذا كش  الضر عنكم) اآلية 
و(مث) للرتتيب الرتهللا كما هو شاهنا يف عط  اجلم . ودي  حبرد (مث) ألن مضمون اجلملة املعطوفة أبعرد يف النظرر مرن  

مضمون املعطود عليها فرهن اإلعرراض عرن املرنعم بكشر  الضرر وإشرراك غراف بره يف العبرادة أعجرب حراال وأبعرد حصروال 
 من اللجأ إليه عند الشدة. 

ن املشررركني، وإظهررار رأفررة هللا ابيلررق بكشرر  الضررر عررنهم عنررد التجررالهم إليرره مررع علمرره ابن مررن واملقصررود تسررجي  كفرررا 
 أولئك من يشرك به ويستمر على شركه بعد كش  الضر عنه. 

و(إذا) األوىل مضمنة معىن الشرط، وهي ظرد. و(إذا) الثانية فجالية. واإلتيران حبررد املفادرأة للداللرة علرى إسرراع هرذا  
ردوع إىل الشرك وأنه ال يرتيث إىل أن يبعد العهد بنعمة كشر  الضرر عنره حبيرث يفجرأون ابلكفرر دفعرة دون أن الفريق ابل

 يرتقبه منهم مرتقب، فكان الفريق املعين يف قوله تعاىل (إذا فريق منكم) فريق املشركني. 
كون) الذي هو من دواب قولره تعراىل [) الم التعلي  متعلقة بفع  (يشر 55(ليكفؤوا مبا عتيناهم فتمتعوا فسود تعلمون] 

(إذا كش  الضر عرنكم). والكفرر هنرا كفرر النعمرة، ولرذلك علرق بره قولره تعراىل (مبرا عتينراهم) أي مرن الرنعم. وكفرر النعمرة 
ليس هو الباعث على اإلشراك فهن إشراكهم سابق على ذلك وقرد استصرحبوف عقرب كشر  الضرر عرنهم، ولكرن شربهت 

عد كش  الضر عنهم مبقارنة العلة الباعثة على عم  لذلك العم . ووده الشبه مبادرهتم لكفر مقارنة عودهم إىل الشرك ب
 النعمة دون تريث. 

فاستعا هلذف املقارنة الم التعلير ، وهري اسرتعارة تبعيرة متليحيرة هتكميرة ومثلهرا كثرا الوقروع يف القررعن. وقرد مسرى كثرا مرن  
نرردهم قولرره تعرراىل (فالتقطرره عل فرعررون ليكررون هلررم عرردوا وحررزان)، وقررد بيناهررا يف النحرراة هررذف الرر م الم العاقبررة، ومثاهلررا ع

 مواضع عهرها عند قوله تعاىل (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة) يف هذف السورة. 
 وضما (ليكفروا) عالد إىل (فريق) ابعتبار داللته على لع من الناس.  
 ابحلالة النافعة، ألن شان اإلعطا  أن يكون متكينا ابملأهوذ احملبوب. واإليتا : اإلعطا . وهو مستعار ل نعام  
وعرب ابملوصرول (مبرا عتينراهم) ملرا ترؤذن بره الصرلة مرن كونره نعمرة تفظيعرا لكفرراهنم هبرا، ألن كفرران النعمرة قبريح عنرد ليرع  

 العق  . 
 معىن التخلية.  وفرع عليه راطبتهم أبمرهم ابلتمتع أمر إمهال وقلة اكرتا  هبم وهو يف 
والتمتع: االنتفاع ابملتاع. واملتاع الشي  الذي ينتفع به انتفاعا حمبواب ويسر بره. ويقرال: متترع بكرذا واسرتمتع. وتقردم املتراع  

 يف ىخر سورة برا ة. 
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ى ك م وايطاب للفريق الذين يشركون برهبم على طريقة االلتفات. واألظهر أنه مقول لقول حمذود. ألنه دا  مفرعا عل 
هوطب به النراس كلهرم كمرا تقردم، فيكرون املفررع مرن مترام مرا تفررع عليره. وذلرك ينرايف االلتفرات الرذي يقتضري أن يكرون 

 مردع الضما إىل مردع ما قبله. 
 واملعىن: فتقول متتعوا ابلنعم الق أنتم فيها إىل أمد.  
   
 

 2357صفحة : 
 
ان النعمررة بعررد زوال التمتررع. وحررذد مفعررول (تعلمررون) لظهررورف مررن قولرره وفرررع عليرره التهديررد أبهنررم سرريعلمون عاقبررة كفررر   

 تعاىل (ليكفروا مبا عتيناهم)، أي تعلمون دزا  كفركم. 
[)  عطرر  حالررة مررن أحرروال كفرررهم هلررا 56(وةعلررون ملررا ال يعلمررون نصرريبا ممررا رزقنرراهم ات  لتسررألن عمررا كنررتم تفرررتون] 

هي معطوفة علرى للرة (ومرا بكرم مرن نعمرة فمرن هللا). وةروز أن تكرون حراال مرن مساس مبا أنعم هللا عليهم من النعمة، ف
الضما ا رور يف قوله تعاىل (وما بكم من نعمة) على طريق االلتفات. وةوز أن تكون معطوفة على (يشركون) مرن قولره 

 تعاىل (إذا فريق منكم برهبم يشركون). 
اكهم والرق هري مرن تفرراريع كفرران نعمرة رهبرم، إذ دعلروا يف أمرواهلم حقررا مرا حكرى هنرا هرو تفراريع ديرنهم الناشررئة عرن إشرر  

لإصنام الق   ترزقهم شيئا. وقد مر ذلك يف سورة األنعام عنرد قولره تعراىل (ودعلروا   ممرا ذرأ مرن احلرر  واألنعرام نصريبا 
 فقالوا هذا   بزعمهم وهذا لشركالنا). 

شركالهم دون ما دعلوف   ألن املقام هنرا لتفصري  كفرراهنم النعمرة، شر د مرا يف إال أنه اقتصر هنا على ذكر ما دعلوف ل 
 سورة األنعام فهو مقام تعداد أحوال داهليتهم وإن كان ك  ذلك منكرا عليهم، إال أن بع  الكفر أشد من بع . 

لررة علررى جتردد ذلررك مررنهم واجلعر : التصرريا والوضرع. تقررول: دعلررت لرك يف مررا  كررذا. ودري  هنررا بصرريمة املضرارع للدال 
 واستمرارف، ش د قوله تعاىل (واقسموا اب ) أبنه حكاية قضية مضت من عنادهم ودداهلم يف أمر البعث. 

 ومفعول (يعلمون) حمذود لظهورف، وهو ضما (ما)، أي ال يعلمونه. ومث  حذد هذا الضما كثا يف الك م.  
وإمنا عرب عنها هبذف الصلة زايدة يف تفظيع سخافة عرالهم، إذ يفرضون يف  وما صدق صلة (ما ال يعلمون) وهو األصنام، 

أمرواهلم عطرا  يعطونرره ألشريا  ال يعلمررون حقالقهرا بلرره مبلرغ مررا ينراهلم منهررا، وختري ت يتخيلوهنررا ليسرت يف الودررود وال يف 
وهرا أنرتم وعابؤكرم مرا أنرزل هللا هبرا مرن اإلدراك وال من الص حية ل نتفاع يف شي ، كما قال تعاىل (إن هي إال أمسا  مسيتم

 سلطان إن يتبعون إال الظن وما هتوخ األنفس)، وضما (تعلمون) عالد إىل معاد ضما (ةعلون). 
ووص  النصب أبنه (مما رزقناهم) لتشنيع ظلمهم إذ تركوا املرنعم فلرم يتقربروا إليره مبرا يرضريه يف أمرواهلم ممرا أمررهم ابإلنفراق  

 تاج، وأنفقوا ذلك يف التقرب إىل أشيا  موهومة   ترزقهم شيئا. فيه كهعطا  احمل
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مث وده ايطاب إليهم على طريقة االلتفات لقصرد التهديرد. وال مرانع مرن االلتفرات هنرا لعردم ودرود فرا  التفريرع كمرا يف  
 قوله تعاىل (فتمتعوا). 

 به يكون يوم البعث وهم ينكرونه فناسب أن يؤكد. وتصدير للة التهديد والوعيد ابلقسم لتحقيقه، إذ السؤال املوعود  
والقسم ابلتا  كتص مبا يكون املقسم عليه أمرا عجيبا ومستمراب، كمرا تقردم يف قولره تعراىل (قرالوا ات  لرق علمرتم مرا دئنرا  

إلتيررران يف لنفسرررد يف األرض) يف سرررورة يوسررر . وسررريأيت يف قولررره تعررراىل (وات  ألكيررردن أصرررنامكم) يف سرررورة األنبيرررا . فا
 القسم هنا حبرد التا  مؤذن أبهنم يسألون سؤاال عجيبا مبقدار غرابة اجلرم املسؤول عنه. 

والسؤال كناية عما يرتتب عليه من العقاب، ألن عقاب العادل يكون يف العرد عقب سؤال ا رم عما اقرتفه إذ لعر  لره  
لرك السرنن الشرري . والتعبرا عنره ب(كنرتم تفررتون) كنايرة ما يدفع به نفسه، فرأدرخ هللا أمرر احلسراب يروم البعرث علرى ذ

 عن استحقاقهم العقاب ألن الكذب على هللا درمية. 
واإلتيان بفع  الكون وابملضارع للداللة على أن االفرتا  كان من شأهنم، وكان متجددا ومسرتمرا مرنهم، فهرو أبلرغ مرن أن  

 يقال: عما تفرتون، وعما افرتيتم. 
 [) عط  على للة (وةعلون ملا ال يعلمون نصيبا مما رزقناهم). 57لبنات سبحانه وهلم ما يشتهون](وةعلون   ا 
هذا استدالل بنعمة هللا عليهم ابلبنني والبنات، وهي نعمة النس ، كما أشرار إليره قولره تعراىل (وهلرم مرا يشرتهون)، أي مرا  

 يشتهون مما رزقناهم من الذرية. 
وهذا االمتنان ذكر ضرب شنيع من ضروب كفرهم، وهو افرتاؤهم: أن زعموا أن امل لكة بنات  وأدمج يف هذا االستدالل 

 هللا من سروات اجلن، كما دل عليه قوله تعاىل (ودعلوا بينه وبني اجلنة نسبا). وهو اعتقاد قبال  كنانة وهزاعة. 
 واجلع : هنا النسبة ابلقول.  
   
 

 2358صفحة : 
 
عن الفع ، وهو منصوب على املفعولية املطلقة، وهو يف حم  للة معرتضرة وقعرت دروااب عرن  و(سبحانه) مصدر انلب  

مقالتهم السيئة الق تضمنتها حكاية (وةعلون   البنات) إذ اجلع  فيه دعر  القرول، فقولره (سربحانه) مثر  قروهلم: حرا  
   ومعاذ  ، أي تنزيها له عن أن يكون له ذلك. 

ه) على قوله (وهلم ما يشتهون) ليكون يف أن التنزيه عن هذا اجلع  لذاتره وهرو نسربة البنروة  ، ال عرن وإمنا قدم (سبحان  
دعلهم له هصو  البنات دون الذكور الرذي هرو أشرد فظاعرة، كمرا دل عليره قولره تعراىل (وهلرم مرا يشرتهون)، ألن ذلرك 

وتقرردمي ايرررب يف اجلملررة ل هتمررام هبررم يف ذلررك علررى زايدة يف التفظيررع، فقولرره (وهلررم مررا يشررتهون) للررة يف موضررع احلررال. 
 طريقة التهكم. 
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وما صدق (ما يشتهون) األبنا  الذكور بقرينرة مقابلتره ابلبنرات، وقولره تعراىل (وإذا بشرر أحردهم ابألنثرى)، أي واحلرال أن  
عرفهم وإال فهنه ابلنسربة إىل هللا هلم ذكور من أبنالهم فه  دعلوا   بنني وبنات. وهذا ارتقا  يف إفساد معتقداهتم حبسب 

 سوا  ل ستوا  يف التولد الذي هو من مقتضى احلدو  املنزف عنه وادب الودود. 
وسيخص هذا ابإلبطال يف قوله تعاىل (وةعلون   ما يكرهون). وهلذا اقتصر هنا على لفظ البنات الدال على الذوات،  

إىل كراهتهم البنات وإن كان ذلرك مرأهوذا ابملفهروم ألن ذلرك دردرة أهررخ واقتصر على أهنم يشتهون األبنا ، و  يتعرض 
 من كفرهم ستخص ابلذكر. 

[ يتوارخ من القوم من سرو  مرا بشرر بره أميسركه علرى هرون 58(وإذا بشر أحدهم ابألنثى ظ  ودهه مسودا وهو كظيم] 
 شر أحدهم ابألنثى) ةوز أن تكون واو احلال. [) الواو يف قوله تعاىل (وإذا ب59أم يدسه يف الرتاب أال سا  ما  كمون]

وةرروز أن تكررون اجلملررة معرتضررة والررواو اعرتاضررية اقتضررى اإلطالررة هبررا أهنررا مررن تفرراريع شررركهم. وهررذا أوىل مررن أن جتعرر   
معطوفررة علررى للررة (وهلررم مررا يشررتهون) الررق هرري يف موضررع احلررال، ألن ذلررك يفيررت قصرردها ابلعررد. وهررذا القصررد مررن 

 قام وإن كان مال االعتبارين واحد يف حاص  املعىن. مقتضيات امل
والتعبا عن اإلع م ابزدايد األنثى بفع  (بشر) يف موضعني ألنه كذلك يف نفس األمر إذا ازدايد املولود نعمة على الوالد  

نس  القبيلة املودرب عزهترا،  ملا يرتقبه من التأنس به ومزاده واالنتفاع شدمته وإعانته عند االحتياج إليه، وملا فيه من تكثا
وعصرة الصهر. مث إن هرذا مرع كونره بشرارة يف نفرس األمرر فرالتعبا بره يفيرد تعريضرا ابلرتهكم هبرم إذ يعردون البشرارة مصريبة 

 وذلك من  ريفهم احلقالق. والتمري  من أقسام الكناية والكناية جتامع احلقيقة. 
 بذات األنثى. واملراد: بوالدهتا، فهو على حذد مضاد معلوم.  والبا  يف (األنثى) لتعدية فع  البشارة وعلقت 
وفع  (ظ ) من أفعال الكون أهوات كان الق تدل على اتصاد فاعلها حبالة الزمة فلذلك تقتضي فاع  مرفوعا يدعى  

فيهرا لوالهرا لكران  امسا وحاال الزما له منصوب يدعى هرب ألنه شبيه شرب املبتدإ. ومساها النحاة لذلك نواسخ ألهنرا تعمر 
مبترردأ وهرررب فلمررا تمررا معهررا حكررم ايرررب مسيررت انسررخة لرفعرره، وأهواهتررا و(ظررن) وأهواهتررا كررذلك. وهررو اصررط ح تقررريهللا 

 وليس برشيق. 
 ويستعم  (ظ ) مبعىن صار. وهو املراد هنا.  
 واسوداد الوده: مستعم  يف لون وده الكئيب إذ ترهقه غربة، فشبهت ابلسواد مبالمة.  
الكظيم: المضبان اململو  حنقا. وتقدم يف قوله تعاىل (فهو كظيم) يف سورة يوس ، أي أصبح حنقرا علرى امرأتره. وهرذا و  

من داهليتهم اجله   وظلمهم، إذ يعاملون املرأة معاملة من لو كانت والدة الذكور ابهتيارها، وملراذا ال  نرق علرى نفسره 
 أنشدف األصمعي تذكر بعلها وقد هجرها ألهنا تلد البنات:          إذ يلقح امرأته أبنثى، قالت إحدخ نسالهم 

يمضب إن   نلد البنينرا                      وإمنا نعطي الذي أعطينا والتواري: االهتفا ،مضارع وارف، مشرتق مرن الرورا    
معىن التعلي ، ألنه يقال: فعلت كذا  وهو دهة ايل . و(من) يف قوله تعاىل (من سو  ما بشر به) ل بتدا  ا ازي املفيد

 من أد  كذا، قال تعاىل (وال تقتلوا أوالدكم من إم ق)، أي يتوارخ من أد  تلك البشارة. 
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 2359صفحة : 

 
وللررة (أميسرركه) برردل اشررتمال مررن للررة (يترروارخ)، ألنرره يترروارخ حيررا  مررن النرراس، فيبقررى متررواراي مررن قومرره حررىت تنسررى   

وله تعاىل (أميسكه) اخل، أي يتوارخ يرتدد بني أحد هذين األمرين حبيث يقول يف نفسره: أأمسركه علرى قضيته. هو معىن ق
 هون أم أدسه يف الرتاب. واملراد: الرتدد يف دواب هذا االستفهام. 

 واهلون: الذل. وتقدم عند قوله تعاىل (فاليوم جتزون عذاب اهلون) يف سورة األنعام.  
ني أدزا  شي  عهر كالدفن. واملراد: الدفن يف األرض وهو الروأد. وكرانوا يئردون بنراهتم، بعضرهم والدس: إهفا  الشي  ب  

يئرد حبرداثن الروالدة، وبعضرهم يئرد إذا يفعرت األنثرى ومشرت وتكلمرت، أي حرني تظهرر للنراس ال ميكرن إهفاؤهرا. وذلرك 
 كرها اجلماعة على الفاع . من أفظع أعمال اجلاهلية، وكانوا متمالئني عليه و سبونه حقا لإب ف  ين

ولررذلك مسرراف هللا حكمررا بقولرره تعرراىل (أال سررا  مررا  كمررون). وأعلررن ذمرره حبرررد (أال) ألنرره دررور عظرريم قررد مترراألوا عليرره  
وهولوف للناس ظلما للمخلوقات، فأسند إىل ضرما اجلماعرة مرع أن الكر م كران دراراي علرى فعر  واحرد غرا معرني قضرا  

 حلق هذف النكتة. 
[) هذف اجلملة معرتضة دوااب عن مقالتهم 60ين ال يؤمنون ابآلهرة مث  السو  و  املث  األعلى وهو العزيز احلكيم](للذ 

الرق تضرمنها قولره تعراىل (وإذا بشرر أحردهم ابألنثرى) فرهن ارتباطهرا جبملرة (وةعلرون   البنرات سربحانه) كمرا تقردم، فهري 
ه) دواب بتنزيه هللا عما نسبوف إليه، وهذف دواب بتحقراهم علرى مرا يعراملون مبنزلة للة (سبحانه)، غا أن للة (سبحان

 به البنات مع نسبتهم إىل هللا هذا الصن  احملقر عندهم. 
وقد درخ اجلواب على استعمال العرب عندما يسمعون ك ما مكروها أو منكررا أن يقولروا للنراطق بره: بفيرك الكثكرث،  

 نك، واهسأ. ويقولون: تربت يداك، وتربت ميي
 وكذلك دا  قوله تعاىل (للذين ال يؤمنون ابآلهرة مث  السو ) شتما هلم.  
 واملث : احلال العجيبة يف احلسن والقبح، وإضافة إىل السو  للبيان.  
ة وعرفرروا ب(الررذين ال يؤمنررون ابآلهرررة) ألو اشررتهروا هبررذف الصررلة بررني املسررلمني، كقولرره تعرراىل (فالررذين ال يؤمنررون ابآلهررر  

 قلوهبم منكرة وهم مستكربون)، وقوله (ب  الذين ال يؤمنون ابآلهرة يف العذاب والض ل البعيد). 
وللررة (و  املثرر  األعلررى) عطفررت علررى للررة (للررذين ال يؤمنررون ابآلهرررة مثرر  السررو ) ألن هبررا تكملررة إفسرراد قرروهلم وذم  

جز. وملرا نسربوا إليره ذلرك هصروف أبهرس الصرنفني عنردهم، كمرا رأيهم، إذ نسبوا إىل هللا الولد وهو من لوازم االحتياج والع
 قال تعاىل (وةعلون   ما يكرهون)، وإن   يكن ذلك يف الواقع ولكن هذا درخ على اعتقادهم ومؤاهذة هلم برأيهم. 

 و(األعلى) تفضي ، وحذد املفض  عليه لقصد العموم، أي أعلى من ك  مث  يف العلو بقرينة املقام.  
و :  بفرررتح السرررني  مصررردر سرررا ف، إذا عمررر  معررره مرررا يكررررف. والسرررو   بضرررم السرررني  االسرررم، تقررردم يف قولررره تعررراىل والسررر 

 (يسومونكم سو  العذاب) يف سورة البقرة. 
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 واملث  تقدم تفصي  معانيه عند قوله تعاىل (مثلهم كمث  الذي استوقد انرا) يف البقرة.  
 اعلموا أن هللا عزيز حكيم) يف سورة البقرة. و(العزيز احلكيم) تقدم عند قوله تعاىل (ف 
(ولرو يؤاهررذ هللا النرراس بظلمهررم مرا ترررك عليهررا مررن دابرة ولكررن يررؤهرهم إىل أدرر  مسرمى فررهذا دررا  أدلهررم ال يسررتأهرون  

[) هذا اعرتاض يف أثنا  التوبيخ على كفرهم الذي من شرالعه وأد البنات. فأما وصر  دعلهرم 61ساعة وال يستقدمون]
نات ال يت أينفون منها ألنفسرهم، ووصر  ذلرك أبنره حكرم سرو ، ووصر  حراهلم أبهنرا مثر  سرو ، وعررفهم أبهرص   الب

 عقالدهم أهنم ال يؤمنون ابآلهرة، أتبع ذلك ابلوعيد على أقواهلم وأفعاهلم. 
ادة، ولرذلك كرران والظلرم: االعتردا  علرى احلرق. وأعظمره االعتردا  علرى حرق ايرالق علرى رلوقاتره، وهرو حرق إفررادف ابلعبر 

الظلم يف القرعن إذا   يعد إىل مفعول  و(ظلموا أنفسهم) مرادا منه أعظم الظلم وهو الشرك حىت صار ذلك حقيقة عرفية 
يف مصرطلح القررعن، وهرو املرراد هنرا مررن هرذا اإلنرذار. وأمرا الظلرم الرذي هررو دون اإلشرراك اب  فمرا مرراد هنرا ألنره مراتررب 

 ا ف  يقتضي عقاب االستئصال على عمومه. متفاوتة كما أييت قريب
   
 

 2360صفحة : 
 
والتعرير  يف (النراس)  مر  علرى تعرير  اجلرنس ليشرم  ليرع النراس. ألن ذلرك أنسرب مبقرام الزدرر، فلريس قولره تعراىل   

عتيناهم) ومرا (الناس) مرادا به هصو  املشركني من أه  مكة الذين عادت عليهم الضمالر املتقدمة يف قوله (ليكفروا مبا 
 بعدف من الضمالر، وبذلك ال يكون لفظ (الناس) إظهار يف مقام اإلضمار. 

وضما (عليها) صادق علرى األرض وإن   ةرر هلرا ذكرر يف الكر م فرهن املقرام دال عليهرا. وذلرك اسرتعمال معررود يف    
يريررردون المررداة، ويقررول أهررر   ك مهررم كقولرره تعرراىل (حرررىت ترروارت ابحلجرراب) يعرررين الشررمس، ويقولررون: أصرربحت ابردة،

 املدينة: ما بني البتيها أحد يفع  كذا، يريدون البق املدينة. 
والدابة: اسم ملا يدب على األرض، أي ميشي، وأتنيثه بتأوي  ذات. وهص اسم (دابة) يف االستعمال ابإلط ق على ما  

 عدا اإلنسان مما ميشي على األرض. 
أي حرد شرط يدل على امتناع وقوع دوابه ألد  امتناع وقوع شرطه. وشرط (لرو)  وحرد (لو) حرد امتناع المتناع، 

 م زم للزمن املاضي فهذا وقع بعد (لو) مضارع انصرد إىل املاضي غالبا. 
 فاملعىن: لو كان هللا مؤاهذا ايلق على شركهم ألفناهم من األرض وأفىن الدواب معهم، أي ولكنه   يؤاهذهم.  
شرط (لو) هو انتفا  دواهبا، ودلي  انتفا  دواهبا هو املشاهدة، فهن الناس والدواب ما زالوا مودودين علرى ودلي  انتفا   

 األرض. 
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ووده امل زمة بني مؤاهذة الظاملني بذنوهبم وبني إفنا  الناس غا الظاملني وإفنرا  الردواب أن هللا هلرق النراس ليعبردوف، أي  
فيها، قوله تعراىل (ومرا هلقرت اجلرن واإلنرس إال ليعبردون)، وأن ذلرك مرودع يف الفطررة لقولره ليعرتفوا له ابإلهلية والوحدانية 

 تعاىل (وإذ أهذ ربك من بين عدم من ظهورهم ذرايهتم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدان). 
إلهليرة فقرد نقر  العهرد الرذي فنعمة األةاد تقضي على العاق  أن يشكر موددف، فهذا دحد ودودف أو دحد انفرادف اب 

 ودد على شرطه، فاستحق احملو من الودود ابالستئصال واإلفنا . 
وبذلك تعني أن املراد من الظلم يف قوله تعاىل (بظلمهم) اإلشراك أو التعطي . وأما ما دون ذلك من االعتردا  علرى حرق  

ثاة، منها اعتردا  أحرد علرى ودرود إنسران عهرر حمررتم هللا مبعصية أمرف، أو على حقوق املخلوقات ابعتصاهبا فهو مراتب ك
احليرراة فيعدمرره عمرردا، فررذلك دررزاؤف اإلفنررا  ألنرره أفررىن مماثلرره، وال يتعررداف إىل إفنررا  مررن معرره، ومررا دون ذلررك مررن الظلررم لرره 

 عقاب دون ذلك، ف  يستحق شي  غا الشرك اإله ك، ولكن شأن العقاب أن يقصر على اجلاين. 
عقاب على الشرك إفنا  ليع املشركني ودواهبم أن إه ك الظاملني ال  ص  إال حبواد  عظيمة ال تتحدد فوده اقتضا  ال 

مبسرراحة دايرهررم، ألن أسررباب اإلهرر ك ال تتحرردد يف عررادة نظررام هررذا العررا ، فلررذلك يتنرراول اإلهرر ك النرراس غررا الظرراملني 
 ويتناول دواهبم. 

منرره األرض لررزم مررن إهرر ك أهرر  الظلررم سررراين اإلهرر ك إىل ليررع بقرراع األرض وإذ قررد كرران الظلررم، أي اإلشررراك   خترر   
فاضررمح  النرراس والرردواب فيررأيت الفنررا  يف قرررون متواليررة مررن زمررن نرروح مررث ، فرر  يودررد علررى األرض دابررة يف وقررت نررزول 

 اآلية. 
النجاة أبحوال هارقة للعادة كمرا فأما من عسى أن يكون بني األمة املشركة من صاحلني فهن هللا يقدر للصاحلني أسباب  

قرال تعراىل (وينجري هللا الرذين اتقروا مبفرازهتم ال ميسرهم السرو  وال هرم  زنرون). وقرد أهررب هللا تعراىل أبنره جنري هرودا والرذين 
 عمنوا معه، وأهرب أبنه جنى أنبيا  عهرين. وكفاك جناة نوح  عليه الس م  والذين عمنوا معه من الطوفان يف السفينة. 

وقد دل قوله تعاىل (ولكن يؤهرهم إىل أدر  مسرمى) أن أتهراهم متفراوت اآلدرال، ففري مردد تلرك اآلدرال تبقرى أقروام   
 كثاة تعمر هبم األرض، فذلك سبب بقا  أمم كثاة من املشركني ومن حوهلم. 

يشرتم  علرى استئصررال واقتضرى قولره تعراىل (مرن دابرة) إهر ك دواب النراس معهررم لرو شرا  هللا ذلرك، ألن استئصرال أمرة  
 دواهبا، ألن الدواب هلقت لنفع الناس ف  بدع أن يستأصلها هللا إذا استأص  ذويها. 

واالقتصررار علررى ذكررر دابررة يف هررذف اآليررة إةرراز، ألنرره إذا كرران ظلررم النرراس مفضرريا إىل استئصررال الرردواب كرران العلررم أبنرره  
 مف  إىل استئصال الظاملني حاص  بداللة االقتضا . 

   
 

 2361صفحة : 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وهذا يف عذاب االستئصال وأما ما يصيب الناس من املصالب والفنت الوارد فيه قوله تعاىل (واتقوا فتنرة ال تصرينب الرذين   
ظلموا منكم هاصة) فرذلك منروط أبسرباب عاديرة، فاسرتثنا  الصراحلني يقتضري دواليرب كثراة مرن دواليرب النظرام الفطرري 

 يله ملا يستتبع تعطيله من تعطي  مصاس عظيمة وهللا أعلم بذلك. العام، وذلك ال يريد هللا تعط
فقد دا  يف صحيح مسلم عن عبد هللا بن عمر قرال: مسعرت رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم يقرول:  إذا أراد هللا بقروم   

بعرا درزا  علرى مرا عذااب أصاب العذاب من كان فيهم مث يبعثون على نياهتم  ، أي يكون للمحسن الذي أصابه العذاب ت
أصابه من مصيبة غاف. وإمنا الذي ال ينال الربي  هو العقاب األهرروي الرذي دعلره هللا درزا  علرى التكلير ، وهرو معرىن 

 قوله تعاىل (وال تزر وازرة وزر أهرخ). 
مال اإلنسران ويف هذف اآليرة إشرارة إىل أن الردواب الرق علرى األرض رلوقرة ألدر  انتفراع اإلنسران، فلرذلك   يكرن اسرتع 

 إايها فيما تصلح له ظلما هلا، وال قتلها ألكلها ظلما هلا. 
واملؤاهذة: األهذ املقصود منه اجلزا ، فهو أهذ شديد، ولذلك صيمت له صريمة املفاعلرة الدالرة علرى الكثررة، فردل علرى  

لعرررد أن ال يتررأهر عررن وقررت أن املؤاهررذة املنتفيررة ب(لررو) هرري األهررذ العادرر  املناسررب للمجررازاة، ألن شررأن اجلررزا  يف ا
 حصول الذنب. 

وهلذا دا  االستدراك بقوله تعاىل (ولكن يرؤهرهم إىل أدر  مسرمى). فموقرع االسرتدراك هنرا أنره تعقيرب لقولره تعراىل (مرا  
 ترك عليها من دابة). 

 دال  ديدها. واألد : املدة املعينة لفع  ما. واملسمى: املعني، ألن التسمية تعيني الشي ومتييزف، وتسمية اآل 
وتقرردم نظرررا هرررذف عنررد قولررره تعررراىل (ولكرر  أمرررة أدررر  فررهذا درررا  أدلهرررم ال يسررتأهرون سررراعة وال يسرررتقدمون) يف سرررورة  

 األعراد. 
[) هرذا ضرمث 62(وةعلون   ما يكرهون وتص  ألسنتهم الكذب أن هلم احلسىن ال درم أن هلم النار وأهنم مفرطرون] 

م ختررال  قصررة قولرره تعرراىل (وةعلررون   البنررات) ابعتبررار مررا كررتص هبررذف القصررة مررن علررى إابلررة مررن أحررواهلم يف إشررراكه
إضافتهم األشيا  املكروهة عندهم إىل هللا ممرا اقتضرته كرراهتهم البنرات بقولره تعراىل (وهلرم مرا يشرتهون)، فكران ذلرك اجلعر  

ناد األبنرا  يف نظررهم إليره، فخصرت ينطوي على هصلتني من ديرن الشررك، ومهرا: نسربة البنروة إىل هللا، ونسربة أهرس أصر
األوىل ابلذكر بقوله (وةعلون   البنات) مع اإلميا  إىل كراهتهم البنات كما تقدم. وهصت هذف برذكر الكراهيرة تصرر ا، 
ولررذلك كرران اإلتيرران ابملوصررول والصررلة (مررا يكرهررون) هررو مقتضررى املقررام الررذي هررو تفظيررع قرروهلم وتشررنيع اسررتئثارهم. وقررد 

وصول للعمروم فيشرا إىل أهنرم دعلروا   أشريا  يكرهوهنرا ألنفسرهم مثر  الشرريك يف التصررد؛ وأشريا  ال يرضروهنا يكون امل
آلهلتهم ونسبوها   كما أشار إليه قوله تعاىل (فما كان لشركاهتم ف  يص  إىل هللا وما كان   فهو يص  إىل شركاهتم سا  

 ما  كمون). 
ذل أمواهلم وألصنامهم أكرمها). فهو مراد عموم املوصول، فتكون هذف القصة أعم من قصة ويف الكشاد: (ةعلون   أر  

قوله تعاىل (وةعلون   البنرات)، ويكرون ختصيصرها ابلرذكر مرن دهترني: دهرة اهرت د االعتبرار، ودهرة زايدة أنرواع هرذا 
 اجلع . 
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 م. وللة (وتص  ألسنتهم الكذب) عط  قصة على قصة أهرخ من أحوال كفره 
ومعىن (تص ) تذكر بشرح وبيان وتفصي ، حىت كأهنا تذكر أوصاد الشي . وحقيقة الوصر : ذكرر الصرفات واحللري.  

مث أطلق على القول املبني املفص . قال يف الكشاد يف اآلية اآلتية يف أواهر هذف السورة: هذا من فصيح الك م وبليمه. 
هم فقررد صررورت الكررذب بصرورته، كقرروهلم: ودههررا يصرر  اجلمررال، دعر  القررول كأنرره عررني الكرذب فررهذا نطقررت برره ألسرنت

 وعينها تص  السحر) اف. 
وقررد تقرردم يف قولرره تعرراىل (سرربحانه وتعرراىل عمررا يصررفون) يف سررورة األنعررام. وسرريأيت يف عهررر هررذف السررورة (وال تقولرروا ملررا  

 تص  ألسنتكم الكذب هذا ح ل وهذا حرام). ومنه قول املعري:          
رق املعرة بعد وهن                      فيات برامة يص  الكر ال أي يشركو اإلعيرا  مرن قطرع مسرافة طويلرة يف سرخ ب  

 زمن قلي ، وهو من بديع استعاراته. 
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لر  واملراد من هذا الكذب ك  ما يقولونه من أقوال هاصتهم ودمهالهم ابعتقاد أو هتكم. فمن األول قول العاصي بن وا  

احملكري يف قولره تعراىل (وقرال ألوترني مراال وولردا) يف قولره تعراىل (ولرئن ردعرت إىل ريب إن   عنردف للحسرىن). ومرن الثرراين 
 قوهلم يف البلية: أن صاحبها يركبها يوم القيامة لكي  يعيي. 

 وانتصب (الكذب) على أنه مفعول (تص ).  
 ة حملذود، أي احلالة احلسىن. و(أن هلم احلسىن) بدل من (الكذب) أو(احلسىن) صف 
 وللة (ال درم أن هلم النار) دواب عن قوهلم احملكي. ومعىن ال درم ال شك، أي حقا. وتقدم يف سورة هود.  
و(مفرطون)  بكسر الرا  املخففة  يف قررا ة انفرع: اسرم فاعر  مرن أفررط، إذا بلرغ غايرة شري  مرا، أي مفرطرون يف األهرذ   

 من عذاب النار. 
أبررو دعفررر  بكسررر الرررا  مشررددة  مررن فرررط املضرراع . وقررراف البقيررة  بفررتح الرررا  رففررة  علررى زنررة اسررم املفعررول، أي  وقررراف 

 جمعولون فرطا  بفتحتني  وهو املقدم إىل املا  ليسقي. 
ق اإلفرراط واملراد: أهنم سابقون إىل النار معجلون إليها ألهنم أشد أه  النار استحقاقا هلرا، وعلرى هرذا الودره يكرون إطر  

 على هذا املعىن استعارة هتكمية كقول عمرو بن كلثوم:          
 فعجلنا القرخ أن تشتموان أراد فيادران بقتالكم حني نزلتم بنا مماين علينا.   
املا  وفيه مع ذكر النار يف مقابلتها حمسن الطباق. على أن قرا ة انفع  تم  التفسا هبذا أيضا جلواز أن يقال: أفرط إىل  

 إذا تقدم له. 
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[) استئناد ابتدالي 63(ات  لقد أرسلنا إىل أمم من قبلك فزين هلم الشيطان أعماهلم فهو وليهم اليوم وهلم عذاب أليم] 
داهرر  يف الكرر م االعرتاضرري قصررد منرره تنظررا حررال املشررركني املتحررد  عررنهم وكفرررهم يف سررو  أعمرراهلم وأحكررامهم حبررال 

 لذين استهواهم الشيطان من األمم البالدة مث  عاد ومثود، واحلاضرة كاليهود والنصارخ. األمم الضالة من قبلهم ا
ووده ايطاب إىل النهللا صلى هللا عليه وسلم لقصد إب غه إىل أمساع الناس فهن القررعن منرزل هلردي النراس، فتأكيرد ايررب  

 ألن النهللا صلى هللا عليه وسلم ال يشك يف ذلك.  ابلقسم منظور فيه إىل املقصودين ابيرب ال إىل املوده إليه ايرب،
 ومصب القسم هو التفريع يف قوله تعاىل (فزين هلم الشيطان أعماهلم).  
وأما اإلرسال إىل أمم من قبلهم ف  يشك فيه املشركون. وشأن التا  املثناة أن تقع يف قسم على مسرتمرب مصرب القسرم  

لشرريطان أعمرراهلم) ألن أتثررا تررزيني الشرريطان هلررم أعمرراهلم بعرردما دررا هم مررن إرشرراد هنررا هررو املفرررد بقولرره تعرراىل (فررزين هلررم ا
 رسلهم أمر عجيب. وتقدم الك م على حرد ات  القسم عنفا عند قوله تعاىل (ات  فزين هلم الشيطان أعماهلم). 

نظا. ومنها االبتداعات املنافية وتزيني الشيطان أعماهلم كناية عن املعاصي. فمن ذلك عدم اإلميان ابلرس  وهو كمال الت 
ملرا دررا ت برره الرسرر   علرريهم السر م  مثرر  ابتررداع املشررركني البحرراة والسرالبة. واملقصررود: أن املشررركني سررلكوا مسررلك مررن 

 قبلهم من األمم الق زين هلم الشيطان أعماهلم. 
أن يكرون التفريرع هرو املقصرود مرن للرة  وللة (فهو وليهم اليوم) ةوز أن تكون مفرعرة علرى للرة القسرم بتمامهرا، علرى 

االسررتئناد للتنظررا؛ فيكررون ضررما (ولرريهم) عالرردا إىل املنظرررين بقرينررة السررياق. وال مررانع مررن اهررت د معررادي ضررماين 
 متقاربني مع القرينة، كقوله تعاىل (وعمروها أكثر مما عمروها). 

ما كان و  األمم من قبلهم إذ زين هلرم أعمراهلم، أي ال و  هلرم واملعىن: فالشيطان و  املشركني اليوم، أي متو  أمرهم ك 
اليوم غاف ردا على زعمهم أن هلم احلسىن. ويكون يف الك م شبه االحتباك. والتقدير: لقد أرسلنا إىل أمم من قبلرك فرزين 

 ن و  من قبلهم. هلم الشيطان أعماهلم فكان وليهم حينئذ، وهو و  املشركني اليوم يزين هلم أعماهلم كما كا
وقوله (اليوم) مستعم  يف زمان معهود بعهرد احلضرور، أي فهرو ولريهم اآلن. وهرو كنايرة عرن اسرتمرار واليتره هلرم إىل زمرن  

 املتكلم مطلقا بدون قصد، ملا يدل عليه لفظه من الوقت الذي من طلوع الفجر إىل غروب الشمس. 
اليوم احلاضر، وهو اليوم الذي أنت فيه. وتقدم عند قوله تعاىل (اليوم  وهو منصوب على الظرفية للزمان احلاضر. وأصله: 

 يئس الذين كفروا من دينكم) يف سورة العقود. 
   
 

 2363صفحة : 
 
 وال يستعم  يف يوم مضى معرفا ابل م إال بعد اسم اإلشارة،  و: ذلك اليوم، أو مث : يومئذ.   
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[) عطر  علرى للرة القسرم. 64الرذي اهتلفروا فيره وهردخ ورمحرة لقروم يؤمنرون](وما أنزلنا عليك الكتراب إال لتبرني هلرم  
واملناسرربة أن القرررعن أنررزل إلمتررام اهلدايررة وكشرر  الشرربهات الررق عرضررت لإمررم املاضررية واحلاضرررة فرتكررت أمثاهلررا يف العرررب 

 وغاهم. 
عليرره وسررلم وإنررزال القرررعن إليرره،  فلمررا ذكرررت ضرر الهتم وشرربهاهتم عقررب ذلررك ببيرران احلكمررة يف إرسررال حممررد صررلى هللا  

فررالقرعن دررا  مبينررا للمشررركني ضرر هلم بيرراان ال يرررتك للباطرر  مسررلكا إىل النفرروس، ومفصررحا عررن اهلرردخ إفصرراحا ال يرررتك 
 للحاة جماال يف العقول، ورمحة للمؤمنني مبا دازاهم عن إمياهنم من ها الدنيا واآلهرة. 

ذي اهتلفرروا فيررره) ل ميررا  إىل أن سرربب الضرر ل هررو اهررت فهم علررى أنبيرررالهم، وعرررب عررن الضرر ل بطريقررة املوصررولية (الرر 
فالعرب اهتلفت ض لتهم يف عبادة األصنام، عبدت ك  قبيلة منهم صنما، وعبرد بعضرهم الشرمس والكواكرب، واخترذت  

 ك  قبيلة لنفسها أعماال يزعموهنا دينا صحيحا. واهتلفوا مع املسلمني يف ليع ذلك الدين. 
تيان بصيمة القصر يف قوله تعاىل (وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبني) لقصد اإلحاطة ابألهم من غاية القررعن وفالدتره واإل 

الق أنزل ألدلها. فهو قصر ادعالي لاغب السامعون يف تلقيه وتدبرف من مؤمن وكرافر كر  مبرا يليرق حبالره حرىت يسرتووا يف 
 االهتدا . 

أقوال من حسبوا من املشركني أن القرعن أنزل لذكر القصص لتعلي  األنفس يف األمسار و وها مث إن القصر يعرض بتفنيد  
حىت قال مضلهم: أان عتيكم أبحسن مما دا  به حممرد، عتريكم بقصرة  رسرتم  و  اسرفنداير  . فرالقرعن أهرم مقاصردف هرذف 

ق وحصرول أثرر ذينرك األمررين. وهرو الرمحرة الفوالد اجلامعة ألصول ايا، وهري كشر  اجلهراالت واهلردخ إىل املعرارد احلر
 الناشئة عن جمانبة الض ل وإتباع اهلدخ. 

وأدهلرت الم التعليرر  علررى فعرر  (تبررني) الواقررع موقررع املفعررول ألدلره ألنرره مررن فعرر  املخاطررب ال مررن فعرر  فاعرر  (أنزلنررا)،  
يران ابلتبيرني مصردرا منصرواب علرى املفعوليرة ألدلره فالنهللا هو املباشر للبيان ابلقرعن تبليما وتفساا. فر  يصرح يف العربيرة اإلت

إذ ليس متحدا مع العام  يف الفاع ، ولذلك هول  يف املعطود فنصب (هدخ ورمحة) ألهنمرا مرن أفعرال منرزل القررعن، 
فا  هو اهلادي والراحم ابلقرعن، وك  من البيان واهلردخ والرمحرة حاصر  ابلقررعن ف لرت الصرفات الرث   إىل أهنرا صرفات 

 للقرعن أيضا. 
والتعبرا ب(لقرروم يؤمنرون) دون للمررؤمنني، أو للرذين عمنرروا، ل ميررا  إىل أهنرم الررذين اإلميران كالسررجية هلرم والعررادة الراسررخة  

 الق تتقوم هبا قوميتهم، كما تقدم يف قوله تعاىل (آلايت لقوم يعقلون) يف سورة البقرة. 
اشرئة عرن وصر  أحروال املخلوقرات ونعرم ايرالق علرى النراس املبتدلرة مرن قولره وهاته اآلية مبنزلة الترذيي  للعررب واحلجرج الن 

 تعاىل (أفمن كلق كمن ال كلق). 
[) انتهرى الكر م املعررتض بره 65(وهللا أنزل من السما  ما  فأحيا به األرض بعد موهتا إن يف ذلك آلية لقوم يسمعون] 

فيه ذلك من التذكا ابلنعم. فهذف منة من املنن وعربة من العرب وحجة وعاد الك م إىل دالل  االنفراد ابيلق مع ما أدمج 
 من احلجج املتفرعة عن التذكا بنعم هللا واالعتبار بعجيب صنعه. 
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عاد الك م إىل تعداد نعم لة ومعها ما فيها من العرب أيضا لعا عجيبا بني االستدالل ووص  للك م املفارق عند قوله  
م يهتردون)، كمرا علمتره فيمرا تقردم. فكران ذكرر إنرزال املرا  يف اآليرة السرابقة مسروقا مسراق االسرتدالل، تعاىل (وابلنجم ه

 وهو هنا مسوق مساق االمتنان بنعمة إحيا  األرض بعد موهتا ابملا  النازل من السما . 
ما  مرا  لكرم منره شرراب ومنره وهبذا االعتبار هالفت هذف النعمة النعمة املذكورة يف قوله سرابقا (هرو الرذي أنرزل مرن السر 

 شجر) ابهت د المرض األو ، فهو هنالك االستدالل بتكوين املا  وهنا االمتنان. 
   
 

 2364صفحة : 
 
وبنرا  اجلملرة علرى املسرند الفعلري إلفرادة التخصريص، أي هللا ال غرراف أنرزل مرن السرما  مرا . وذلرك يف معرىن قولره تعرراىل   

كم من شي ). وإظهرار اسرم اجل لرة دون اإلضرمار الرذي هرو مقتضرى الظراهر لقصرد (ه  من شركالكم من يفع  من ذل
التنويه ابيرب إذ افتتح هبذا السم، وألن داللة االسم العلم أوضح وأصرح. فهو مقتضى مقام  قيق االنفراد ابيلق واإلنعام 

 دون غاف من شركالهم، ألن املشركني يقرون أبن هللا هو فاع  هذف األشيا . 
وإحيررا  األرض: إهررراج مررا فيرره احليرراة، وهررو الكررإ والشررجر. وموهتررا ضررد ذلررك، فتعديررة فعرر  (أحيررا) إىل األرض تعديررة  

جمازيررة. وقررد تقرردم عنررد قولرره تعرراىل (فأحيررا برره األرض بعررد موهتررا) يف سررورة البقرررة، وتقرردم ودرره العررربة يف عيررة نررزول املطررر 
 هنالك. 

التأكيررد ب(إن) والم االبتررردا  ألن مررن   يهتررد بررذلك إىل الوحدانيررة ينكررررون أن وللررة (إن يف ذلررك آليررة) مسررتأنفة. و   
 القوم الذين يسمعون ذلك قد علموا داللته على الوحدانية. أي ينكرون ص حية ذلك ل ستدالل. 

موهترا مرن قبر  واإلتيان ابسم اإلشارة دون الضما ليكرون حمر  اآليرة ليرع املرذكورات مرن إنرزال املطرر وإحيرا  األرض بره و  
 اإلحيا . 

 والك م يف (قوم يسمعون) كالك م يف قوله عنفا (لقوم يؤمنون).  
والسرررمع: هنرررا مسرررتعم  يف الزم معنررراف علرررى سررربي  الكنايرررة، وهرررو مسررراع التررردبر واإلنصررراد ملرررا تررردبروا بررره. وهرررو تعرررري   

سمع هنا املراد منره اإلنصراد واالمتثرال ألن ابملشركني الذين   يفهموا داللة ذلك على الوحدانية. ولذلك اهتا وص  ال
 داللة املطر وحياة األرض به معروفة مشهورة وداللة ذلك على وحدانية هللا تعاىل ظاهرة ال يصد عنها إال املكابرة. 

[) هذف حجة أهرخ 66(وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مما يف بطونه من بني فر  ودم لبنا هالصا سالما للشاربني] 
منة من املنن الناشئة عرن منرافع هلرق األنعرام، أدمرج يف منتهرا العرربة مبرا يف داللتهرا علرى برديع صرنع هللا تبعرا لقولره تعراىل و 

 (واألنعام هلقها لكم فيها دد ) إىل قوله (لرؤود رحيم). 
أن آلاثر ما  السما  أثررا يف ومناسبة ذكر هذف النعمة هنا أن أبلبان األنعام حياة اإلنسان كما  يا األرض مبا  السما ، و  

 تكوين ألبان احليوان ابملرعى. 
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واهتصت هذف العربة مبا تنبره إليره مرن برديع الصرنع واحلكمرة يف هلرق األلبران بقولره (ممرا يف بطونره مرن برني فرر  ودم لبنرا  
 هالصا سالما)، مث ابلتذكا مبا يف ذلك من النعمة على الناس إدمادا للعربة ابملنة. 

وإن لكرم يف األنعررام لعرربة) معطوفررة علرى للرة (إن يف ذلررك آليرة لقرروم يسرمعون)، أي كمرا كرران لقروم يسررمعون فجملرة ( 
 عربة يف إنزال املا  من السما  لكم يف األنعام عربة أيضا، إذ قد كان املخاطبون وهم املؤمنون القوم الذين يسمعون. 

 االبتدا  كتأكيد اجلملة قبلها.  وضما ايطاب التفات من الميبة. وتوكيدها ب(إن) والم 
 واألنعام: اسم لع لك  لاعة من أحد أصناد اإلب  والبقر والضأن واملعز.  
 والعربة: ما يتعظ به ويعترب. وقد تقدم يف هناية سورة يوس .  
 وللة (نسقيكم مما يف بطونه) واقعة موقع البيان جلملة (وإن لكم يف األنعام لعربة).  
 ع بطن، وهو اسم للجود احلاوية للجهاز اهلضمي كله من معدة وكبد وأمعا . والبطون: ل 
و(مرن) يف قولره تعراىل (ممررا يف بطونره) ابتداليرة، ألن اللرنب يفرررز عرن العلر  الرذي يف البطررون. ومرا صردق (مرا يف بطونرره)  

ورف يف داهر  األدهرزة اهلضرمية العل . وةوز دعلها تبعيضية ويكون ما صدق (ما يف بطونره) هرو اللرنب اعتردادا حبالرة مرر 
 قب  ا دارف يف الضرع. 

 و(من) يف قوله تعاىل (من بني فر ) زالدة لتوكيد التوسل، أي يفرز يف حالة بني حالق الفر  والدم.  
 ووقع البيان ب(نسقيكم) دون أن يقال: تشربون أو  وف، إدمادا للمنة مع العربة.  
بطون األنعام من العل  واملرعرى بنقلرب ابهلضرم يف املعردة، مث الكبرد، مث غردد الضررع، ووده العربة يف ذلك أن ما  تويه  

 مالعا يسقى وهو مفرز من بني إفراز فر  ودم. 
والفر : الفض ت الق تركها اهلضم املعدي فتنحدر إىل األمعا  فتصا فراث. والدم: إفراز تفرزف الكبد من المذا  املنحدر  

ب فتدفعرره حركررة القلررب امليكانيئيررة إىل الشرررايني والعررروق ويبقررى يرردور كررذلك بواسررطة القلررب. وقررد إليهررا ويصررعد إىل القلرر
 تقدم ذكرف عند قوله تعاىل (حرمت عليكم امليتة والدم) يف سورة العقود. 

   
 

 2365صفحة : 
 
وع قته ابلفر  أن الدم الذي ومعىن كون اللنب من بني الفر  والدم أنه إفراز حاص  يف حني إفراز الدم وإفراز الفر .   

ينحدر يف عروق الضرع ميرر جبرواز الفضر ت البوليرة والثفليرة، فتفررزف غردد الضررع لبنرا كمرا تفررزف غردد الكليترني بروال بردون 
معاجلة زالدة، وكما تفرز تكامي  األمعا  ثفر بدون معاجلة ش د إفراز غدد املثانة للمين لتوقفه على معاجلرة ينحردر هبرا 

 إليها.  الدم
ولرريس املررراد أن اللررنب يتميررع مررن بررني طيقررق فررر  ودم، وإمنررا الررذي أوهررم ذلررك مررن تومهرره محلرره (بررني) علررى حقيقتهررا مررن  

ظرد املكان، وإمنا هي تستعم  كثاا يف املكان ا رازي فرااد هبرا الوسرل برني مررتبتني كقروهلم: الشرجاعة صرفة برني التهرور 
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تعبررا القريررب لإفهررام لكرر  طبقررة مررن النرراس حبسررب مبررالغ علمهررم، مررع كونرره موافقررا واجلررنب. فمررن ب غررة القرررعن هررذا ال
 للحقيقة. 

واملعررىن: إفررراز لرريس هررو برردم ألنرره ألررني مررن الرردم، وألنرره غررا ابق يف عررروق الضرررع كبقررا  الرردم يف العررروق، فهررو شرربيه   
لرريس قررذرا ضررارا غررا صرراس للتمذيررة كررالبول ابلفضرر ت يف لررزوم إفرررازف، ولرريس هررو ابلفضررلة ألنرره إفررراز طرراهر انفررع ممررذ، و 

 والثف . 
وموقع (من بني فر  ودم) موقع الصفة ل(لبنا)، قردمت عليره ل هتمرام هبرا ألهنرا موضرع العرربة، فكران هلرا مزيرد اهتمرام،  

 وقد صارت ابلتقدمي حاال. 
بطونره) تبيينرا ملصردرف ال ملروردف،  وملا كان اللرنب  صر  يف الضررع ال يف الربطن دعر  مفعروال ل(نسرقيكم)، ودعر  (ممرا يف 

فليس اللنب مما يف البطون؛ ولذلك كان (مما يف بطونه) متقردما يف الرذكر ليظهرر أنره متعلرق بفعر  (نسرقيكم) ولريس وصرفا 
 للنب. 

وقد أحاط ابألوصاد الق ذكرانهرا لللرنب قولره تعراىل (هالصرا سرالما للشراربني). فخلوصره نزاهتره ممرا اشرتم  عليره البرول  
 الثف ، وسوغه للشاربني س مته مما يشتم  عليه الدم من املضار ملن شربه، فلذلك ال يسيمه الشارب ويتجهمه. و 
وهررذا الوصرر  العجيررب مررن معجررزات القرررعن العلميررة، إذ هررو وصرر    يكررن ألحررد مررن العرررب يومئررذ أن يعرررد دقررالق  

  يصفه أبودز من هذا وألع. تكوينه، وال أن أييت على وصفه مبا لو وص  به العا  الكبيعي  
وإفراد ضما األنعام يف قوله تعاىل (مما يف بطونه) مراعاة لكون اللفظ مفردا ألن اسم اجلمع لفظ مفرد، إذ ليس من صيغ  

اجلمرروع، فقررد يراعررى اللفررظ فيررأيت ضررماف مفررردا، وقررد يراعرري معنرراف فيعامرر  معاملررة اجلمرروع، كمررا يف عيررة سررورة املررؤمنني 
 ا يف بطوهنا). (نسقيكم مم

 وايالص: ا رد مما يكدر صفا ف، فهو الصايف. والسالغ: السه  املرور يف احللق.  
وقررأ انفرع وابرن عررامر وأبرو بكرر عرن عاصررم ويعقروب (نسرقيكم)  بفرتح النررون  مضرارع سرقى. وقرراف ابررن كثرا وأبرو عمرررو  

سقى، ومها لمتران وقررأف أبرو دعفرر مبثنراة فوقيرة وحفص عن عاصم ومحزة والكسالي وهل   بضم النون  على أنه مضارع أ
 مفتوحة عوضا عن النون على أن الضما لإنعام. 

[) عطر  علرى للرة 67(ومن مثرات النخي  واألعناب تتخذون منه سركرا ورزقرا حسرنا إن يف ذلرك آليرة لقروم يعقلرون] 
 (وإن لكم يف األنعام لعربة). 

ر فعر  يردل عليره الفعر  الرذي يف اجلملرة قبلهرا وهو(نسرقيكم). فالتقردير: وودود (من) يف صدر الكر م يردل علرى تقردي 
ونسررقيكم مررن مثرررات النخيرر  واألعنرراب. ولرريس متعلقررا ب(تتخررذون)، كمررا دل علررى ذلررك ودررود (مررن) الثانيررة يف قولرره 

صرد املرتكلم (تتخذون منه سكرا) املانع من اعتبار تعلق (من مثرات النخير ) ب(تتخرذون)، فرهن نظرم الكر م يردل علرى ق
وال يصح دعله متعلقا ب(تتخذون) مقدما عليه، ألنره يبعرد املعرىن عرن االمتنران بلطر  هللا تعراىل إذ دعر  نفسره السراقي 
للنراس. وهررذا عطر  منرره علرى منررة، آلن (نسرقيكم) وقررع بيرراان جلملرة (وإن لكررم يف األنعرام لعررربة) ومفراد فعرر  (نسررقيكم) 
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العربتررني يف السررقي. واملناسرربة أن كلتيهررا مررا  وأن كلتيهررا يضررمل ابليررد، وقررد أطلررق  مفرراد االمتنرران آلن السررقي مزيررة. وكلتررا
 العرب احللب على عصا ايمر والنبيذ، قال حسان يذكر ايمر املمزودة وايالصة:          

 كلتامها حلب العصا فعاطين                      بزدادة أرهامها للمفصر      
 

 2366صفحة : 
 
إىل كوهنمررا عربتررني مرن نرروع متقررارب دعرر  الترذيي  بقولرره تعرراىل (إن يف ذلررك آليرة) عقررب ذكررر السررقيني دون أن  ويشرا  

يذي  سقي األلبان بكونه عية، فالعربة يف هلق الثمار صاحلة للعصر واالهتمار، ومشتملة على منافع للناس ولرذات. وقرد 
فهذا مرتبل مبا تقدم من العربة شلق النبات والثمرات مرن قولره  دل على ذلك قوله تعاىل (إن يف ذلك آلية لقوم يعقلون).

 تعاىل (ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخي ) اآلية. 
 وللة (تتخذون منه سكرا) اخل يف موضع احلال.  
سرت الثانيرة و(من) يف املوضعني ابتداليرة، فراألوىل متعلقرة بفعر  (نسرقيكم) املقردر، والثانيرة متعلقرة بفعر  (تتخرذون). ولي 

 تبعيضية، ألن السكر ليس بع  الثمرات، فمعىن االبتدا  ينتظم ك  احلرفني. 
 والسكر  بفتحتني  : الشراب املسكر.  
وهذا امتنان مبا فيره لرذهتم املرغوبرة لرديهم واملتفشرية فريهم  وذلرك قبر   ررمي ايمرر ألن هرذف اآليرة مكيرة و ررمي ايمرر نرزل  

 ئذ مبباح. ابملدينة  فاالمتنان حين
والرزق: الطعام، ووص  ب(حسنا) ملا فيه من املنافع، وذلك التمر والعنب ألهنما حلوان لذيذان يؤك ن رطبني وايبسني  

 قاب ن ل دهار، ومن أحوال عصا العنب أن يصا ه  وراب. 
 وللة (إن يف ذلك آلية لقوم يعقلون) تكرير لتعداد اآلية ألهنا عية مستقلة.   
ول يف للة (إن يف ذلك آلية لقوم يعقلون) مث  قوله عنفرا (إن يف ذلرك آليرة لقروم يسرمعون). واإلشرارة إىل ليرع مرا والق 

 ذكر من نعمة سقي األلبان وسقي السكر وطعم الثمر. 
هنررا،  واهترا وصر  العقر  هنرا ألن داللررة تكروين ألبران األنعرام علررى حكمرة هللا تعراىل  تراج إىل ترردبر فيمرا وصرفته اآليرة 

 وليس هو ببديهي كداللة املطر كما تقدم. 
[ مث كلري مرن كر  الثمررات فاسرلكي 68(وأوحى ربك إىل النح  أن اختذي من اجلبال بيروات ومرن الشرجر وممرا يعرشرون] 

[) عطر  عرربة 69سب  ربك ذل  كرج من بطوهنا شراب رتل  ألوانه فيه شفا  للناس إن يف ذلك آلية لقوم يتفكررون]
ة ومنة على منة. وغا أسلوب االعتبار ملا يف هذف العربة من تنبيه على عظيم حكمة هللا تعاىل، إذ أودع يف هلقة على عرب 

احلشررررة الضرررعيفة هرررذف الصرررنعة العظيمرررة ودعررر  فيهرررا هرررذف املنفعرررة كمرررا أودع يف األنعرررام ألباهنرررا وأودع يف مثررررات النخيررر  
 مررا يف بطرون األنعررام ومررا يف قلرب الثمررار فررهن النحر  ميررتص مررا يف واألعنراب شرررااب، وكرران مرا يف بطررون النحرر  وسرطا بررني

 الثمرات واألنوار من املواد السكرية العسلية مث كرده عس  كما كرج اللنب من ه صة املرعى. 
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وفيرره عررربة أهرررخ وهرري أن أودع هللا يف ذاببررة النحرر  إدراكررا لصررنع حمكررم مضرربوط منررتج شرررااب انفعررا ال  ترراج إىل حلررب  
 حلالب. ا
فافتتحت اجلملة بفع  (أوحرى) دون أن تفترتح ابسرم اجل لرة مثر  للرة (وهللا أنرزل)، ملرا يف (أوحرى) مرن اإلميرا  إىل إهلرام  

 تلك احلشرة الضعيفة تدباا عجيبا وعم  متقنا وهندسة يف اجلبلة. 
مرن داللرة علرى قردرة هللا تعراىل ومنرة  فكان ذلك اإلهلرام يف ذاتره دلري  علرى عظريم حكمرة هللا تعراىل فضر  علرى مرا بعردف 

 منه. 
والروحي: الكرر م ايفرري واإلشرارة الدالررة علررى معررىن ك مري. ومنرره مسرري مرا يلقيرره امللررك إىل الرسررول وحيرا ألنرره هفرري عررن  

 أمساع الناس. 
بعضه على  وأطلق الوحي هنا على التكوين ايفي الذي أودعه هللا يف طبيعة النح ، حبيث تنساق إىل عم  منظم مرتب 

بع  ال كتل  فيه عحادها تشبيها ل هلام بك م هفي يتضمن ذلك الرتتيب الشبيه بعم  املتعلم بتعليم املعلرم، أو املرؤمتر 
 إبرشاد اآلمر، الذي تلقاف سرا، فهط ق الوحي استعارة متثيلية. 

املتعرارد، وأربعرة أدنحرة، ولرون والنح : اسم دنس لعي، واحدف  لة، وهو ذابب له دررم بقردر ضرعفي دررم الرذابب  
بطنه أمسر إىل احلمرة، ويف هرطومه شوكة دقيقة كالشوكة الق يف مثرة التني الرببري (املسمى ابهلندي) رتفية  ت هرطومه 
يلسع هبا ما كافه من احليوان، فتسم املوضع مسا غا قوي، ولكن الذاببة إذا انفصلت شوكتها متوت. وهو ث ثرة أصرناد 

أنثرى وهنثررى، فالرذكور هرري الرق  ررس بيوهتررا ولرذلك تكررون حمومرة ابلطراان والرردوي أمرام البيررت وهري تلقررح اإلان  ذكرر و 
 لقاحا به تلد اإلان  إاناث. 

   
 

 2367صفحة : 
 
واإلان  هي املسماة اليعاسيب، وهي أضخم درما من الذكور. وال تكون الق تلد يف البيوت إال أنثى واحدة، وهي قد   

 بدون لقاح ذكر؛ ولكنها يف هذف احلالة ال تلد إال ذكورا فليس يف أفراهها فالدة إلنتاج الوالدات. تلد 
 وأما اينثى فهي الق تفرز العس ، وهي العواس ، وهي أصمر درما من الذكور وهي معظم سكان بيت النح .  
مرن روادد األفعررال الدالرة علررى معرىن القررول دون و(أن) تفسراية، وهرري ترشريح ل سررتعارة التمثيليرة، ألن (أن) التفسرراية  

 حروفه. 
واخترراذ البيرروت هررو أول مراتررب الصررنع الرردقيق الررذي أودعرره هللا يف طبررالع النحرر  فههنررا تبررين بيرروات بنظررام دقيررق، مث تقسررم  

ص أدزا هرا أقسرراما متسرراوية أبشركال مسدسررة األضرر ع حبيررث ال يتخلر  بينهررا فرررا  تنسراب منرره احلشرررات، ألن هصررال
األشكال املسدسة إذا ضم بعضها إىل بعر  أن تتصر  فتصرا كقطعرة واحردة، ومرا عرداه  مرن األشركال مرن املثلرث إىل 
املعشر إذا لع ك  واحد منها إىل أمثاله   تتصر  وحصرلت بينهرا فررج، مث تمشري علرى سرطوح املسدسرات مبرادة الشرمع، 
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دقيق ددا  ت بطن النحلة العاملة فرتفعه النحلة أبردلهرا إىل وهو مادة دهنية متميعة أقرب إىل اجلمود، تتكون يف كيس 
 فمها ومتضمه وتضع بعضه لصق بع  لبنا  املسدس املسمى ابلشهد لتمنع تسرب العس  منها. 

 وملا كانت بيوت النح  معروفة للمخاطبني اكتفى يف االعتبار هبا ابلتنبيه عليها والتذكا هبا.   
حسن البقاع مرن اجلبرال أو الشرجر أو العرر  دون بيروت احلشررات األهررخ. وذلرك لشررفها مبرا وأشا إىل أهنا تتخذ يف أ 

 تويرره مرررن املنرررافع، ومبرررا تشررتم  عليررره مرررن دقرررالق الصررنعة؛ أال تررررخ إىل قولررره تعررراىل يف ضرردها (وإن أوهرررن البيررروت لبيرررت 
 العنكبوت). 

 منهن دز ا) يف سورة البقرة.  وتقدم الك م على اجلبال عند قوله تعاىل (مث ادع  على ك  دب  
و(من) الداهلة على (اجلبال) وما عط  عليها مبعىن (يف)، وأصلها (من) االبتدالية، فرالتعبا هبرا دون (يف) الظرفيرة ألن  

النح  تبين لنفسها بيوات وال جتع  بيوهتا دحور اجلبال وال أغصان الشجر وال أعرواد العرري  وذلرك كقولره تعراىل (واخترذوا 
 قام إبراهيم مصلى). وليست مث  (من) الق يف قوله تعاىل (ودع  لكم من اجلبال أكناان). من م

و(ما يعرشون) أي ما ةعلونه عروشا، لع عري ، وهو جملس مرتفرع علرى األرض يف احلرالل أو احلقر  يتخرذ مرن أعرواد  
 ويسق  أع ف بورق و وف ليكون له ظ  فيجلس فيه صاحبه مشرفا على ما حوله. 

 يقال: عر ، إذا بىن ورفع، ومنه مسي السرير الذي يرتفع عن األرض ليجلس عليه العظما  عرشا.  
وتقدم عند قوله تعاىل (وهو الذي أنشرأ دنرات معروشرات) يف سرورة األنعرام، وقولره تعراىل (ومرا كرانوا يعرشرون) يف سرورة  

 األعراد. 
 عامر  بضمها  . وقرأ لهور القرا   بكسر را   (يعرشون). وقرأف ابن  
و(مث) للرتتيرب الررتهللا، ألن إهلرام النحرر  لإكر  مرن الثمررات يرتتررب عليره تكرون العسر  يف بطوهنررا، وذلرك أعلرى رتبرة مررن  

أختاذهرا البيروت الهتصاصرها ابلعسر  دون غاهرا مرن احلشررات الرق تبرين البيروت، وألنره أعظرم فالردة ل نسران، وألن منره 
 امتصاصها أك  ألهنا تقتاته فليس هو بشرب. قوهتا الذي به بقاؤها. ومسي 

والثمرات: لع مثرة. وأص  الثمرة ما خترده الشجرة من غلة. مث  التمر والعنب، والنح  ميتص من األزهار قب  أن تصا  
 مثرات، فأطلق (الثمرات) يف اآلية على األزهار على سبي  ا از املرس  بع قة األول. 

فا  التفريع ل شارة إىل أن هللا أودع يف طبع النح  عند الرعري التنقر  مرن زهررة إىل زهررة ومرن وعطفت للة (فاسلكي) ب 
روضة إىل روضة، وإذا   جتد زهرة أبعدت االنتجاع مث إذا شبعت قصردت املبرادرة ابلطراان عقرب الشربع لرتدرع إىل بيوهترا 

 على طبيعة أكلها. فتقذد من بطوهنا العس  الذي يفض  عن قوهتا، فذلك السلوك مفرع 
وبيان ذلك أن لإزهار وللثمرار غرددا دقيقرة تفررز سرال  سركراي متتصره النحر  ومترإ بره مرا هرو كاحلواصر  يف بطوهنرا وهرو  

يزداد ح وة يف بطون النح  ابهت طه مبواد كيميالية مودعة يف بطون النح ، فهذا راحرت مرن مرعاهرا إىل بيوهترا أهردرت 
طوهنا بعد أن أهذ منه دسمها ما  تاده لقوته، وذلك يشبه ادررتار احليروان ا ررت. فرذلك هرو من أفواهها ما حص  يف ب

 العس . 
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والعس  حني القذد به يف ه اي الشهد يكرون مانعرا رقيرا، مث أيهرذ يف دفراد مرا فيره مرن رطوبرة ميراف األزهرار بسربب   

 نح  حىت يصا هاثرا، ويكون أبي  يف الربيع وأمسر يف الصي . حرارة الشمع املركب منه الشهد وحرارة بيت ال
والسررلوك: املرررور وسررل الشرري  مررن طريررق و رروف. وتقرردم عنررد قولرره تعرراىل (كررذلك نسررلكه يف قلرروب ا رررمني) يف سررورة  

 احلجر. 
  ال تصرلح ألن تكرون ويستعم  يف األكثر متعداي كما يف عية احلجر مبعىن أسلكه، وقاصرا مبعىن مر كمرا هنرا، ألن السرب 

 مفعول (سلك) املتعدي، فانتصاب (سب) هنا على نزع اياف  توسعا. 
وإضافة السب  إىل (ربك) ل شارة إىل أن النح  مسخرة لسلوك تلرك السرب  ال يعردهلا عنهرا شري ، ألهنرا لرو   تسرلكها  

 الهت  نظام إفراز العس  منها. 
 لسلوك. وقد تقدم عند قوله تعاىل (ذلول تثا األرض) يف سورة البقرة. و(ذل ) لع ذلول، أي مذللة مسخرة لذلك ا 
وللة (كرج من بطوهنرا شرراب) مسرتأنفة اسرتئنافا بيانيرا، ألن مرا تقردم مرن ايررب عرن إهلرام النحر  تلرك األعمرال يثرا يف  

وهنررا شرراب) بيرراان ملررا نفرس السررامع أن يسرأل عررن المايرة مررن هرذا التكرروين العجيررب، فيكرون مضررمون للرة (كرررج مرن بط
 سأل عنه. وهو أيضا موضع املنة كما كان متام العربة. 

 ودي  ابلفع  املضارع للداللة على جتدد ايروج وتكررف.  
وعرب عن العس  ابسم الشراب دون العس  ملا يومئ إليه اسم اجلنس من معىن االنتفراع بره وهرو حمر  املنرة، ولاترب عليره   

. ومسي شرااب ألنه مرالع يشررب شرراب وال ميضرغ. وقرد تقردم ذكرر الشرراب يف قولره تعراىل (لكرم منره للة (فيه شفا  للناس)
 شراب) يف أوال  هذف السورة. 

ووصررفه ب(رتلررر  ألوانررره) ألن لرره مرررده  يف العرررربة، كقولرره تعررراىل (تسرررقى مبررا  واحرررد ونفضررر  بعضررها علرررى بعررر  يف  
 احلكمة.  األك )، فذلك من اآلايت على عظيم القدرة ودقيق

 ويف العس  هوا  كثاة املنافع مبينة يف علم الطب.  
ودع  الشفا  مظروفا يف العس  على وده الظرفية ا ازية. وهي امل بسة للداللة علرى متكرن م بسرة الشرفا  إايف، وإميرا   

وارض تصا غا م لم هلا إىل أنه ال يقتضي أن يطرد الشفا  به يف ك  حالة من أحوال األمزدة، أو قد تعرض لإمزدة ع
شرررب العسرر . فالظرفيررة تصررلح للداللررة علررى ختلرر  املظرررود عررن بعرر  أدررزا  الظرررد، ألن الظرررد يكررون أوسررع مررن 
املظرررود غالبررا. شرربه ختلرر  املقارنررة يف بعرر  األحرروال بقلررة كميررة املظرررود عررن سررعة الظرررد يف بعرر  أحرروال الظرررود 

عمومه، وإمنا التخل  يف بعر  األحروال العارضرة، ولروال العرارض لكانرت  ومظروفاهتا، وبذلك يبقى تعري  (الناس) على
 األمزدة كلها صاحلة ل ستشفا  ابلعس . 
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وتنكا (شفا ) يف سياق اإلثبرات ال يقتضري العمروم فر  يقتضري أنره شرفا  مرن كر  دا ، كمرا أن مفراد (يف) مرن الظرفيرة  
 ا ازية ال يقتضي عموم األحوال. 

 قوله تعاىل (للناس) ال يقتضي العموم الشمو  لك  فرد فرد ب  لفرظ (النراس) عمومره برد . والشرفا  وعموم التعري  يف 
اثبررت للعسرر  يف أفررراد النرراس حبسررب اهررت د حادررات األمزدررة إىل االستشررفا . وعلررى هررذا االعتبررار حممرر  مررا دررا  يف 

هللا صرلى هللا عليره وسرلم فقرال: إن أهري  احلديث الذي يف الصحيحني عرن أيب سرعيد ايردري: أن ردر  درا  إىل رسرول
اسرررتطلق بطنررره، فقرررال: اسرررقه عسررر . فرررذهب فسرررقاف عسررر . مث درررا ، فقرررال: اي رسرررول هللا سرررقيته عسررر  فمرررا زادف إال 
اسررتط قا؛ قررال: اذهررب فاسررقه عسرر ، فررذهب فسررقاف عسرر  مث دررا ، فقررال: اي رسررول هللا مررا زادف إال اسررتط قا، فقررال 

  وكذب بطن أهيك؛ فذهب فسقاف عس  فربخ). رسول هللا: صدق هللا
إذ املعرىن أن الشررفا  الررذي أهررب هللا عنرره بودررودف يف العسر  اثبررت، وأن مررزاج أهري السررال     صرر  فيره معررارض ذلررك،   

كما دل عليه أمر النهللا صلى هللا عليه وسلم إايف أن يسقيه العس ، فهن هربف يتضمن أن العس  ابلنسبة إليه ابق على مرا 
 دع  هللا فيه من الشفا . 

ومن لطي  النوادر ما يف الكشاد: أن من أتوي ت الروافص أن املراد ابلنح  يف اآلية علي وعله. وعن بعضهم أنره قرال  
عنررد املهرردي: إمنررا النحرر  بنررو هاشررم كرررج مررن بطرروهنم العلررم، فقررال لرره ردرر : دعرر  هللا طعامررك وشرررابك أضررحوكة مررن 

 أضاحيكهم. 
 لذي أداب الرافضي هو بشار بن برد. وهذف القصة مذكورة يف أهبار بشار. قلت: الرد  ا 
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وللررة (أن يف ذلررك آليررة لقرروم يتفكرررون) مثرر  اجلملتررني املمرراثلتني هلررا. وهررو تكريررر لتعررداد االسررتدالل، واهتررا وصرر    

 إىل إعمال فكر دقيق، ونظر عميق.  التفكر هنا ألن االعتبار بتفصي  ما أللته اآلية يف نظام النح  حمتاج
[) انتقرال مرن 70(وهللا هلقكم مث يتوفاكم ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكي ال يعلم بعد علم شيئا إن هللا علم قردير] 

االسررتدالل برردقالق صررنع هللا علررى وحدانيترره إىل االسررتدالل بتصرررفه يف ايلررق التصرررد المالررب هلررم الررذي ال يسررتطيعون 
انفرررادف بربرروبيتهم، وعلررى عظرريم قدرترره. كمررا دل عليرره تررذييلها جبملررة (إن هللا علرريم قرردير) فهررو هلقهررم برردون  دفعرره، علررى

اهتيررار مررنهم مث يتوفرراهم كرهررا علرريهم أو يررردهم إىل حالرررة يكرهوهنررا فرر  يسررتطيعون ردا لررذلك وال ه صررا منرره، وبرررذلك 
 يتحقق معىن العبودية أبوضح مظهر. 

اجل لة للمرض الذي شرحناف عند قوله تعاىل (وهللا أنزل من السما  ما ). وأما إعادة اسرم اجل لرة وابتدلت اجلملة ابسم  
 هنا دون اإلضمار فإن مقام االستدالل يقتضي تكرير اسم املستدل  بفتح الدال  على إثبات صفاته تصر ا واضحا. 
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يف اإلثبرات،  رو: أان سرعيت يف حادترك. وقرد تقردم  ودي  ابملسرند فعليرا إلفرادة ختصريص املسرند إليره ابملسرند الفعلري  
نظاف يف قوله تعاىل (وهللا أنزل من السما  ما ). فهذف عربة وهي أيضا منة، ألن ايلق وهرو اإلةراد نعمرة لشررد الودرود 

راد النروع البراقني واإلنسانية، ويف التويف أيضا نعم على املترويف ألن بره تنردفع ع  اهلررم، ونعرم علرى نوعره إذ بره يرنظم حرال أفر
 بعد ذهاب من قبلهم، وهذا كله حبسب المالب فردا ونوعا، وهللا كص بنعمته ومبقدارها من يشا . 

وملا قوب  (مث يتوفاكن) بقوله تعاىل (ومنكم من يرد إىل أرذل العمر) علرم أن املعرىن مث يتوفراكم يف إابن الوفراة، وهرو السرن  
 رذل العمر اندر. املعتادة المالبة ألن الوصول إىل أ

 واألرذل: تفضي  يف الرذالة، وهي الردا ة يف صفات االستيا .  
والعمررر: مرردة البقررا  يف احليرراة، ألنرره مشررتق مررن العمررر، وهررو شررم  املكرران، أي عمررر األرض، قررال تعرراىل (وأاثروا األرض  

طريقة ا از العقلي، ألن املوصرود  وعمروها)د فهضافة (أرذل) إىل (العمر) الق هي من إضافة الصفة إىل املوصود على
ابألرذل حقيقة هو حال اإلنسان يف عمرف ال نفس العمر. فأرذل العمر هو حال هرم البدن وضع  العق ، وهو حال يف 

 مدة العمر. وأما نفس مدة العمر فهي هي ال توص  برذالة وال شرد. 
األبرردان والبلرردان والصررحة واالعررت ل علررى تفرراوت  واهلرررم ال ينضرربل حصرروله بعرردد مررن السررنني، ألنرره كتلرر  ابهررت د 

األمزدة املعتدلة، وهرذف الرذالرة رذالرة يف الصرحة ال تعلرق هلرا حبالرة الرنفس، فهري ممرا يعررض للمسرلم والكرافر فتسرمى أرذل 
 العمر فيهما، وقد استعاذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أن يرد إىل أرذل العمر. 

على (كي) املصدرية مستعملة يف معىن الصاورة والعاقبرة تشربيها للصراورة ابلعلرة اسرتعارة تشرا إىل  والم التعلي  الداهلة 
أنرره ال غايررة للمررر  يف ذلررك التعمررا تعريضررا ابلنرراس، إذ يرغبررون يف طررول احليرراة؛ وتنبيهررا علررى ودرروب اإلقصررار مررن تلررك 

  لعلم ما   يعلمه ألنه يبطئ قبوله للعلم. ورمبا   يتصور مرا الرغبة، كأنه قي : منكم من يرد إىل أرذل العمر ليصا غا قاب
 يتلقاف مث يسرع إليه النسيان. واإلنسان يكرف حالة ا طاط علمه ألنه يصا شبيها ابلعجماوات. 

عنرد واستعارة حرد العلة إىل معىن العاقبرة مسرتعملة يف الكر م البليرغ يف مقرام التروبيخ أو التخطئرة أو  رو ذلرك. وتقردم  
قوله تعاىل (إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثا) يف سورة عل عمران. وقد تقدم القول قريبا يف ذلرك عنرد قولره تعراىل (إذا فريرق مرنكم 

 برهبم يشركون ليكفروا مبا عتيناهم) يف هذف السورة. 
 بول العلم. وتنكا (علم) تنكا اجلنس. واملعىن: لكي  يعلم شيئا بعد أن كان له علم، أي ليزول منه ق 
وللررة (إن هللا علرريم قرردير) تررذيي  تنبيهررا علررى أن املقصررود مررن اجلملررة الداللررة علررى عظررم قرردرة هللا وعظررم علمرره. وقرردم  

وص  العليم ألن القدرة تتعلق على وفق العلم، ومبقدار سعة العلم يكون عظم القدرة، فضعي  القدرة يناله تعب من قوة 
 س ابلنال . كما قال أبو الطيب:          علمه ألن مهته تدعوف إىل ما لي

 وإذا كانت النفوس كبرارا                      تعبت يف مرادها األدسام    
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(وهللا فض  بعضكم على بع  يف الرزق فما الرذين فضرلوا بررادي رزقهرم علرى مرا ملكرت أميراهنم فهرم فيره سروا  أفبنعمرة   
السرررتدالل علرررى أن التصررررد القررراهر   تعررراىل. وذلرررك أنررره أعقرررب االسرررتدالل ابإلحيرررا  [) هرررذا مرررن ا71هللا ةحررردون]

 واألمانة وما بينهما من هرم ابالستدالل ابلرزق. 
وملا كان الررزق حاصر  لكر  مودرود برين االسرتدالل علرى التفراوت فيره شر د االسرتدالل بقولره تعراىل (وهللا هلقكرم مث  

 يتوفاكم). 
على التصرد القاهر أن الرزق حاص  جلميع ايلق وأن تفاض  الناس فيه غا دار على رغباهتم وال  ووده االستدالل به 

على اسرتحقاقهم؛ فقرد جترد أكريس النراس وأدرودهم عقر  وفهمرا مقررتا عليره يف الررزق، وبضردف تررخ أدهر  النراس وأقلهرم 
يرره، فرراملقرت عليرره ال يرردري أسررباب التقتررا، ترردباا موسررعا عليرره يف الرررزق، وكرر  الررردلني قررد حصرر  برره مررا حصرر  قهرررا عل

واملوسع عليه ال يدري أسباب تيسا رزقه. وذلك ألن األسباب كثاة متوالدة ومتسلسلة ومتوغلة يف ايفرا  حرىت يظرن أن 
 أسباب األمرين مفقودة وما هي مبفقودة ولكنها غا حماط هبا. ومما ينسب إىل الشافعي:          

لقضا  وكونره                      بؤس اللبيب وطيب عي  األمحق  ولذلك أسند التفضري  يف الررزق ومن الدلي  على ا  
 إىل هللا تعاىل ألن أسبابه هاردة عن إحاطة عقول البشر، واحلكيم ال يستفزف ذلك بعكس قول ابن الراوندي:          

تلقاف مرزوقا هذا الذي ترك األوهام حالرة وصا العرا   كم عاق  عاق  أعيت مذاهبه                      وداه  داه    
النحرير زنديقا وهذا احلكم دل على ضع  قالله يف حقيقة العلرم فكير  ابلتحريريرة وتفيرد ورا  االسرتدالل معرىن االمتنران 

 القتضالها حصول الرزق للجميع. 
ملمرن ألن التفضري  يف الررزق يقتضري اإلنعرام فجملة (وهللا فض  بعضكم على بع  يف الررزق) مقدمرة للردلي  ومنرة مرن ا 

 أبص  الرزق. 
 وليست اجلملة مناط االستدالل. إمنا االستدالل يف التمثي  من قوله تعاىل (فما الذين فضلوا برادي رزقهم) اآلية.  
كررم مث يتوفرراكم). والقررول يف دعرر  املسررند إليرره اسررم اجل لررة وبنررا  املسررند الفعلرري عليرره كررالقول يف قولرره تعرراىل (وهللا هلق 

 واملعىن: هللا ال غاف رزقكم ليعا وفض  بعضكم على بع  يف الرزق وال يسعكم إال اإلقرار بذلك له. 
 وقد مت االستدالل عند قوله تعاىل (وهللا فض  بعضكم على بع  يف الرزق) بطريقة اإلةاز، كما قي : حملة دالة.  
اإلدماج قوله تعاىل (فما الذين فضلوا بررادي رزقهرم علرى مرا ملكرت أميراهنم  وفرع على هذف اجلملة تفريع ابلفا  على وده 

فهررم فيرره سرروا ). وهررو إدمرراج دررا  علررى ودرره التمثيرر  لتبيرران ضرر ل أهرر  الشرررك حررني سررووا بعرر  املخلوقررات ابيررالق 
ك لك إال شريكا هو لك فأشركوها يف اإلهلية فسادا يف تفكاهم. وذلك مث  ما كانوا يقولون يف تلبية احلج (لبيك ال شري

متلكه وما ملك). فمث  بط ن عقيدة اإلشراك اب  بع  رلوقاته حبالة أه  النعمة املرزوقني، ألهنم ال يرضرون أن يشرركوا 
 عبيدهم معهم يف فض  رزقهم فكي  يسوون اب  عبيدف يف صفته العظمى وهي اإلهلية. 

املشرربه هبمررا حالتررا مرروىل وعبررد، كمررا قررال تعرراىل (ضرررب لكررم مررث  مررن ورشرراقة هررذا االسررتدالل أن احلررالتني املشرربهتني و  
 أنفسكم ه  لكم مما ملكت أميانكم من شركا  يف ما رزقناكم فانتم فيه سوا  ختافوهنم كخيفتكم أنفسكم). 
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ه والمررررض مرررن التمثيررر  تشرررنيع مقرررالتهم واسرررتحالة صررردقها حبسرررب العررررد، مث زايدة التشرررنيع أبهنرررم رضررروا   مرررا يرضرررون 
 ألنفسهم، كقوله تعاىل (وةعلون   البنات سبحانه وهلم ما يشتهون) إىل قوله (و  املث  األعلى). 

 وقرينة التمثي  واملقصد منه داللة املقام.  
وقولررره تعررراىل (فمرررا الرررذين فضرررلوا) نفررري. و(مرررا) انفيرررة. والبرررا  يف (بررررادي رزقهرررم) البرررا  الرررق ترررزاد يف هررررب النفررري ب(مرررا)  

 و(ليس). 
والراد: املعطي. كما يف قول النهللا صلى هللا عليه وسلم وايمس مردود عليكم، أي فما هم مبعطني رزقهم لعبيدهم إعطا   

 مشاطرة حبيث يسووهنم هبم، أي فما ذلك بواقع. 
لسري  وإسناد امللك إىل اليمني جماز عقلي، ألن اليمني سبب ومهي للملك، ألن سبب امللك إما أسر وهو أثر للقترال اب 

 الذي متسكه اليد اليمىن، وإما شرا  ودفع الثمن يكون ابليد اليمىن عرفا، فهي سبب ومهي انشئ عن العادة. 
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وفرعت للة (فهم فيه سوا ) على للة (فما الذين فضلوا برادي رزقهم)، أي ال يشاطرون عبيدهم رزقهرم فيسرتووا فيره،   

 وقع هذف اجلملة االمسية شبيه مبوقع الفع  بعد فا  السببية يف دواب النفي. أي ال يقع ذلك فيقع هذا، فم
وأما للة (أفبنعمة هللا ةحدون) فصاحلة ألن تكون مفرعة على للة (وهللا فض  بعضكم على بع  يف الررزق) ابعتبرار  

سرتفهاما مسرتعم  يف التروبيخ، حبيرث ما تضمنته من االمتنان، أي تفض  هللا عليكم ليعا ابلررزق أفبنعمرة هللا جتحردون، ا
أشركوا مع الذي أنعم عليهم عهلة ال حظ هلا يف اإلنعام علريهم. وذلرك دحرود النعمرة كقولره تعراىل (إن الرذين تعبردون مرن 
 دون هللا ال ميلكون لكم رزقا فابتموا عند هللا الرزق واعبدوف واشكروا له). وتكرون للرة (فمرا الرذين فضرلوا) إىل قولره تعراىل

 (فهم فيه سوا ) معرتضة بني اجلملتني. 
وعلى هذا الوده يكون يف (ةحدون) على قرا ة اجلمهور ابلتحتيرة التفرات مرن ايطراب إىل الميبرة. ونكتتره أهنرم ملرا كران  

املقصرررود مرررن االسرررتدالل املشرررركني فكرررانوا موضرررع التررروبيخ انسرررب أن يعررررض عرررن هطررراهبم وينررراهلم املقصرررود مرررن التررروبيخ 
 كقول:          ابلتعري   

أمب لرررك كسرررب احلمرررد رأي مقصرررر                      ونفرررس أضررراق هللا ابيرررا ابعهررررا إذا هررري حثتررره علرررى ايرررا مررررة   
 عصاها وإن مهت بشر أطاعها مث صرح مبا وقع التعري  به بقوله (أفبنعمة هللا ةحدون). 

الفوقية على مقتضى الظاهر ويكون االستفهام مستعم   وقرأ أبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب (ةحدون) ابملثناة  
 يف التحذير. 

وتصلح للة (أفبنعمة هللا ةحدون) أن تكون مفرعة على للة (فما الذين فضلوا برادي رزقهم)، فيكون التوبيخ متودها  
د كفررا ابلردين وأتلبرا علررى إىل فريرق مرن املشرركني وهرم الرذين فضرلوا ابلررزق وهرم أولرو السررعة مرنهم وسرادهتم وقرد كرانوا أشر
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للمسرررلمني، أي أةحرررد الرررذين فضرررلوا بنعمرررة هللا إذ أفررراض علررريهم النعمرررة فيكونررروا أشرررد إشرررراكا بررره، كقولررره تعررراىل (وذرين 
 واملكذبني أو  النعمة ومهلهم قلي ). 

ر. ويف قررا ة أيب بكرر وعلى هذا الوده يكون قوله تعاىل (ةحدون) يف قرا ة اجلمهور ابلتحتية داراي على مقتضرى الظراه 
 عن عاصم ابملثناة الفوقية التفاات من الميبة إىل هطاهبم إقباال عليهم ابيطاب إلدهال الروع يف نفوسهم. 

وقررد عرردي فعرر  (ةحرردون) ابلبررا  لتضررمنه معررىن يكفرررون، وتكررون البررا  لتوكيررد تعلررق الفعرر  ابملفعررول مثرر  (وامسرررحوا  
 متعلقة وهو(ةحدون) للرعاية على الفاصلة. برؤوسكم). وتقدمي (بنعمة هللا) على 

(وهللا دعرر  لكررم مررن أنفسرركم أزوادررا ودعرر  لكررم مررن أزوادكررم بنررني وحفرردة ورزقكررم مررن الطييبررات أفبالباطرر  يؤمنررون  
[) عطرر  علررى الررق قبلهررا، وهررو اسررتدالل ببررديع الصررنع يف هلررق النسرر  إذ دعرر  مقرراران 72وبنعمررت هللا هررم يكفرررون]

 ، إذ دع  النس  منهما و  ةعله مفارقا ألحد األبوين أو كليهما. للتأنس بني الزودني
ودعرر  النسرر  معروفررا متصرر  أبصرروله مبررا أهلمرره اإلنسرران مررن داعيررة حفررظ النسررب، فهرري مررن اآلايت علررى انفرررادف تعرراىل  

ا ودعر  بيرنكم مرودة ابلوحدانية كما قال تعاىل يف سورة الروم (ومن عايتره أن هلرق لكرم مرن أنفسركم أزوادرا لتسركنوا إليهر
ورمحة إن يف ذلك آلايت لقوم يتفكرون). فجعلهرا عيرة تنطروي علرى عايت، ويتضرمن ذلرك الصرنع نعمرا كثراة، كمرا أشرار 

 إليه قوله تعاىل (وبنعمة هللا هم يكفرون). 
 (دع ) إىل اثن. والقول يف للة (وهللا دع  لكم) كالقول يف نظاتيها املتقدمتني. وال م يف (دع  لكم) لتعدية فع   
ومعىن (من أنفسكم) من نوعكم، كقوله تعاىل (فهذا دهلتم بيوات فسلموا على أنفسكم) أي على النراس الرذين ابلبيروت،  

 وقوله (رسوال من أنفسهم) وقوله (مث أنتم هؤال  تقتلون أنفسكم). 
  وايطاب بضما اجلماعة املخاطبني موده إىل الناس كلهم، وغلب ضما التذكا. 
وهذف نعمة إذ دع  قرين اإلنسان متكوان من نوعه. ولو   ةع  لره ذلرك الضرطر اإلنسران إىل طلرب الترأنس بنروع عهرر  

فلم  ص  التأنس بذلك للزودني. وهذف احلالة وإن كانت مودودة يف أغلب أنواع احليوان فهي نعمة يدركها اإلنسران وال 
 النعمة أن ينفرد هبا املنعم عليه.  يدركها غاف من األنواع. وليس من قوام ماهية
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واألزواج: لع زوج، وهو الشي  الذي يصا مع شي  عهر أثنني، فلذا وص  بزوج املرادد لشان. وقد مضرى الكر م   

 عليه يف قوله تعاىل (أسكن أنت وزودك اجلنة) يف سورة البقرة. 
ابلزوج قرين املرأة وقرينة الرد . وهذف نعمة اهتص هبرا اإلنسران إذ أهلمره  والوص  ابلزوج يؤذن مب زمته آلهر، فلذا مسي 

هللا دع  قرين له ودبله على نظام حمبة وغاف ال يسمحان له إبمهرال زودره كمرا هتمر  العجمراوات إانثهرا وتنصررد إانثهرا 
 عن ذكورها. 
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 و(من) الداهلة على (أنفسكم) للتبعي .  
دع  كوهنم من زودة نعمة أهرخ، ألن هبا  قق كوهنم أبنا ف ابلنسبة للذكر ودوام اتصاهلم ودع  البنني ل نسان نعمة، و  

 به ابلنسبة، وودود املشارك له يف القيام بتدبا أمرهم يف حالة ضعفهم. 
 و(من) الداهلة على (أزوادكم) ل بتدا ، أي دع  لكم بنني منحدرين من أزوادكم.  
لع كام . واحلافد أصله املسرع يف ايدمة. وأطلق على ابن االبن ألنره يكثرر أن كردم  واحلفدة: لع حافد، مث  كملة  

ددف لضع  اجلد بسبب الكرب، فأنعم هللا على اإلنسان حبفظ سلسلة نسبه بسبب ضبل احللقة األوىل منها، وهري كرون 
النظرام احملكرم البرديع. وغرا اإلنسران أبناله من زوده مث كرون أبنرا  أبنالره مرن أزوادهرم، فانضربطت سلسرلة األنسراب هبرذا 

من احليوان ال يشعر حبفدته أص  وال يشعر ابلبنوة إال أنثى احليوان مدذة قليلة قريبة من اإلرضاع. واحلفدة ل نسران زايدة 
يف مسرررة العاللررة، قررال تعرراىل (فبشرررانها إبسررحاق ومررن ورا  إسررحاق يعقرروب). وقررد عملررت (مررن) االبتداليررة يف (حفرردة) 

 سطة حرد العط  ألن االبتدا  يكون مباشرة وبواسطة. بوا
وللررة (ورزقكررم مررن الطيبررات) معطوفررة علررى للررة (دعرر  لكررم مررن أنفسرركم أزوادررا) ومررا بعرردها، ملناسرربة مررا يف اجلمرر   

للنراس املعطود عليها من تضمن املنة بنعمة أفراد العاللة، فهن مكم هتا واسعة الرزق، كما قال تعاىل يف عل عمران (زين 
 حب الشهوات من النسا  والبنني والقناطا املقنطرة من الذهب والفضة) اآلية. وقال طرفة:          

 فأصبحت ذا مال كثا وطاد يب                      بنون كرام سرادة لرمرسرود فاملال والعاللة ال يروق أحدمها اآلهر.   
يف قولرره تعرراىل يف قصررة قررارون (وأصرربح الررذين متنرروا مكانررة بإمررس يقولررون مث الرررزق ةرروز أن يكررون مرررادا منرره املررال كمررا  

ويكرأن هللا يبسرل الررزق ملرن يشرا  مرن عبرادف ويقردر). وهرذا هرو الظراهر وهرو املوافرق ملرا يف اآليرة املرذكورة عنفرا. وةروز أن 
 يكون املراد منه إعطا  املأكوالت الطيبة، كما يف قوله تعاىل (ودد عندها رزقا). 

 (من) تبعيضية. و 
والطيبات: صفة ملوصود حمذود دل عليره فعر  رزقكرم، أي األرزاق الطيبرات. والتأنيرث ألدر  اجلمرع. والطيرب: فيعر   

صفة مبالمة يف الوص  ابلطيب. والطيب: أصله النزاهرة وحسرن الرالحرة، مث اسرتعم  يف امل لرم ايرالص مرن النكرد، قرال 
يف الصراس مررن نوعره كقولره تعرراىل (والبلرد الطيرب كرررج نباتره إبذن ربره)، يف سررورة  تعراىل (فلنحيينره حيراة طيبررة). واسرتعم 

 األعراد. ومنه قوله تعاىل (الذين تتوفاهم امل لكة طيبني) وقد تقدم عنفا. 
احلة. فالطيبات هنا األرزاق الواسعة احملبوبة كما ذكر يف اآلية يف سورة عل عمران، أو املطعومات واملشروابت اللذيذة الص 

وقد تقدم ذكر الطيبات عند قوله تعاىل (اليوم لكرم الطيبرات) يف سرورة العقرود، وذكرر الطيرب يف قولره تعراىل (كلروا ممرا يف 
 األرض ح ال طيبا) يف سورة البقرة. 

 وفرع على هذف احلجة واملنة استفهام توبيخ على إمياهنم ابلباط  البني، فتفريع التوبيخ عليه واضح االجتاف.  
األط : ضد احلق ألن ما ال  ق ال يعبد حبق. وتقردمي ا ررور يف قولره تعراىل (ابلباطر ) علرى متعلقرة ل هتمرام ابلتعرير  و  

 بباطلهم. 
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وااللتفات عن ايطاب السابق إىل الميبية يف قوله تعاىل (أفبالباط  يؤمنون) ةري الك م فيره علرى  رو مرا تقردم يف قولره  
 دون. تعاىل (أفبنعمة هللا ةح

وقوله تعاىل (وبنعمة هللا هم يكفرون) عط  على للة التوبيخ، وهو توبيخ متوده على ما تضمنه قوله تعاىل (وهللا دع   
لكم من أنفسكم أزوادا) إىل قوله تعاىل (ورزقكم من الطيبات) مرن االمتنران برذلك ايلرق والررزق بعرد كوهنمرا دلري  علرى 

 انفراد هللا ابإلهلية. 
  رور يف قوله تعاىل (بنعمة هللا هم يكفرون) على عاملة ل هتمام. وتقدمي ا 
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وضررما الميبررة يف قولرره تعرراىل (هررم يكفرررون) ضررما فصرر  لتأكيررد احلكررم بكفررراهنم النعمررة ألن كفررران النعمررة أهفررى مررن   

دان: التأكيرد الرذي أفرادف التقردمي، والتأكيرد اإلميان ابلباط ، ألن الكفران يتعلرق حبراالت القلرب، فرادتمع يف اجلملرة أتكير
 الذي أفادف ضما الفص . 

 واإلتيان ابملضارع يف (يؤمنون) و(يكفرون) للداللة على التجدد والتكرير.  
 ويف اجلمع بني (يؤمنون) و(يكفرون) حمسن بديع الطباق.  
[) عطررر  علررى للرررق 73وال يسررتطيعون](ويعبرردون مررن دون هللا مرررا ال ميلررك هلرررم رزقررا مرررن السررماوات واألرض شررريئا  

التوبيخ وهو مزيد من التوبيخ فهن اجلملتني املعطود عليها أفادهتا توبيخا على إمياهنم ابآلهلة الباط  وكفراهنم بنعمة املعبود 
 احلق. 

يسرتحق وهذف اجلملرة املعطوفرة أفرادت التروبيخ علرى شركر مرا ال يسرتحق الشركر، فرهن العبرادة شركر، فهرم عبردوا مرا ال   
العبادة وال بيدف نعمة، وهو األصرنام، ألهنرا ال متلرك مرا أيتريهم مرن الررزق الحتيادهرا، وال تسرتطيع رزقهرم لعجزهرا. فمفراد 

 هذف اجلملة مؤكد ملفاد ما قبلها مع اهت د االعتبار مبودب التوبيخ يف كلتيهما. 
م يف قوله تعاىل (ق  فمن ميلك من هللا شيئا إن أراد وملك الرزق القدرة على إعطاله. وامللك يطلق على القدرة، كما تقد 

 أن يهلك املسيح ابن مرمي) يف سورة العقود.والرزق هنا مصدر منصوب على املفعولية، أي ال ميلك أن يرزق. 
 و(من) يف (من السماوات واألرض) ابتدالية، أي رزقا موصوفا بورودف من السماوات واألرض.  
ي، أي وال ميلكررون دررزا  قلري  مررن الرررزق، وهرو منصرروب علرى البدليررة مررن (رزقرا). فهررو يف معررىن و(شريئا) مبالمررة يف املنفر 

 املفعول به كأنه قي : ال ميلك هلم شيئا من الرزق. 
(وال يستطيعون) عط  على (ميلك)، فهو من للة صرلة (مرا)، فضرما اجلمرع عالرد إىل (مرا) املوصرولة ابعتبرار داللتهرا  

 ودة هلم. وأدريت عليها صيمة لع العق   جماراة العتقادهم أهنا تعق  وتشفع وتستجب. لاعة األصنام املعب
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وحررذد مفعررول (يسررتطيعون) لقصررد التعمرريم، أي ال يسررتطيعون شرريئا ألن تلررك األصررنام حجررارة ال تقرردر علررى شرري .  
 واالستطاعة: القدرة. 

تفريرع علرى ليرع مرا سربق مرن اآلايت والعررب واملرنن، إذ قرد  [)74(ف  تضرربوا   األمثرال إن هللا يعلرم وأنرتم ال تعلمرون] 
اسررتقام مررن ليعهررا انفررراد هللا تعرراىل ابإلهليررة، ونفرري الشررريك فيمررا هلررق وأنعررم، وابألوىل نفرري أن يكررون لرره ولررد وأن يشرربه 

مرن ذلررك، وأن  ابحلرواد ، فر  درررم اسرتتب للمقررام أن يفررع علررى ذلرك زدرر املشررركني عرن متثرريلهم غرا هللا اب  يف شرري 
 ميثلوف ابملودودات. 

وهذا دا  على طريقة قوله تعراىل (اي أيهرا النراس اعبردوا ربكرم الرذي هلقكرم) إىل قولره تعراىل (فر  جتعلروا   أنردادا وأنرتم  
 تعلمون)، وقوله (وضرب لنا مث  ونسي هلقه قال من  ي العظام وهي رميم). 

ماث ، كقوهلم: شبه مبعىن مشابه. وضرب األمثال شاع استعماله يف تشربيه حبالرة واألمثال ها لع مث   بفتحتني  مبعىن امل 
 وهيئة هبيئة، وهو هنا استعمال عهر. 

 ومعىن الضرب يف قوهلم: ضرب كذا مث ، بيناف عند قوله تعاىل (إن هللا ال يستحي أن يضرب مث  ما) يف سورة البقرة.  
ب(تضربوا)، إذ ليس املراد أهنم يضربون مث  األصنام اب  ضراب للناس كقوله تعاىل واألم يف (هللا) متعلقة ب(األمثال) ال  

 (ضرب لكم مث  من أنفسكم). 
ووده كون اإلشراك ضرب مث    أهنرم أثبتروا لإصرنام صرفات اإلهليرة وشربهوها ابيرالق، فرهط ق ضررب املثر  عليره مثر   

ف لرك إال دردال). وقرد كرانوا يقولرون عرن األصرنام هرؤال  شرفعاؤان عنرد هللا، قوله تعاىل (وقالوا أ اهلتنا ها أم هو مرا ضرربو 
وامل لكررة هررن بنررات هللا مررن سررروات اجلررن، فررذلك ضرررب مثرر  وتشرربيه   ابحلررواد  يف التررأثر بشررفاعة األكفررا  واألعيرران 

 واألزها  ابلبنني. 
وتنبيرره علررى أن دهلهررم هررو الررذي أوقعهررم يف تلررك وللررة (إن هللا يعلررم) تعليرر  للنهرري عررن تشرربيه هللا تعرراىل ابحلررواد ،  

 السخافات من العقالد، وأن هللا إذ هناهم وزدرهم عن أن يشبهوف مبا شبهوف إمنا هناهم لعلمه ببط ن اعتقادهم. 
 ويف قوله تعاىل (وأنتم ال تعلمون) استدعا  إلعمال النظر الصحيح ليصلوا إىل العلم الربي  من األوهام.  
   
 

 2374صفحة : 
 
(ضرب هللا مث  عبدا مملوكا ال يقدر على شي  ومن رزقناف منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا ودهرا ه  يسرتوون احلمرد   

[) أعقب زدرهم عن أن يشبهوا هللا شلقه أو أن يشبهوا ايلق برهبم بتمثي  حاهلم يف ذلرك 76  ب  أكثرهم ال يعلمون]
ق، فجملرة (ضررب هللا مرث  عبردا) اخل مسرتأنفة اسرتئنافا بيانيرا انشرئا عرن قولره تعرراىل حبرال مرن مثر  عبردا بسريدف يف اإلنفرا

 (ويعبدون من دون هللا ما ال ميلك هلم رزقا من السماوات واألرض شيئا وال يستطيعون). 
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 تعاىل فشبه حال أصنامهم يف العجز عن رزقهم حبال مملوك ال يقدر على تصرد يف نفسه وال ميلك ماال، وشبه شأن هللا 
يف رزقه إايهم حبال المين املالك أمر نفسه مبا شا  من إنفاق وغاف. ومعرفة احلالني املشبهتني يدل عليها املقرام، واملقصرود 

 نفي املماثلة بني احلالتني، فكي  يزعمون مماثلة أصنامهم   تعاىل يف اإلهلية، ولذلك أعقب جبملة (ه  يستوون). 
له تعاىل (ب  أكثرهم ال يعلمون) كما يف سورة إبراهيم (أ  تر كي  ضرب هللا مث  كلمة طيبة) إىل وذي  هذا التمثي  بقو   

قوله تعاىل (ومث  كلمة هبيثة كشجرة هبيثة) اآليرة، فرهن املقصرود يف املقرامني متحرد، واالهرت د يف األسرلوب إمنرا يرومئ 
 ه هنالك. إىل الفرق بني املقصود أوال واملقصود اثنيا كما أشران إلي

 والعبد: اإلنسان الذي ميلكه إنسان عهر ابألسر أو ابلشرا  أو ابإلر .  
وقد وص  (عبدا) هنا بقوله (مملوكا) أتكيد للمعىن املقصود وإشعارا ملا يف لفرظ عبرد مرن معرىن اململوكيرة املقتضرية أنره ال  

 يتصرد يف عمله تصرد احلرية. 
اىل (مث ) وهو على تقدير مضاد، أي حال عبد، ألن املث  هو للهيئة املنتزعة وانتصب (عبدا) على البدلية من قوله تع 

من جمموع هذف الصفات. وللة (ال يقدر على شي ) صفة (عبدا)، أي عادزا عن ك  ما يقدر عليه الناس، كأن يكون 
 أعمى وزمنا وأصم، حبيث يكون أق  العبيد فالدة. 

لذين تدعون من دون هللا ال كلقون شيئا وهم كلقون أموات غا أحيا )، وقولره فهذا مث  ألصنامهم، كما قال تعاىل (وا 
 تعاىل (إن الذين تعبدون من دون هللا ال ميلكون لكم رزقا). 

و(مررن) موصررولة مررا صرردقها حررر، بقرينررة أنرره وقررع يف مقابلررة عبررد مملرروك، وأنرره وصرر  ابلرررزق احلسررن فهررو ينفررق منرره سرررا  
مرن تصررفات األحررار. ألن العبيرد ال ميلكرون رزقرا يف عررد العررب، وأمرا حكرم متلرك العبرد ودهرا، أي كي  شا . وهرذا 

 ماال يف اإلس م فذلك يردع إىل أدلة أهرخ من أصول الشريعة اإلس مية وال ع قة هلذف اآلية به. 
 والرزق: هنا اسم للشي  املرزوق به.  
وقرررت احلادرررة، أو إسرررراع فسررراد إليررره كسررروس الررررب، أو ردا ة  واحلسرررن: الرررذي ال يشررروبه قررربح يف نوعررره مثررر  قلرررة ودررردان  

كاحلش . ووده الشبه هو املعىن احلاص  يف حال املشبه به من احلقارة وعدم أهلية التصرد والعجز عن ك  عم ، ومن 
 حال احلرية والمىن والتصرد كي  يشا . 

للررزق للداللرة علرى أن مضرمون كلترا اجلملترني ودعلت للة (فهو ينفق منه) مفرعة على الرق قبلهرا دون أن جتعر  صرفة  
مقصود لذاته كمال يف موصوفه، فكونه صاحب رزق حسن كمال، وكونه يتصرد يف رزقه ابإلعطا  كمال عحر، وك مها 

 بضد نقالص اململوك الذي ال يقدر على شي  من اإلنفاق وال ما ينفق منه. 
نفاقرا اثبترا. ودعر  الفعر  مضرارعا للداللرة علرى التجردد والتكررر، أي ودع  املسند فع  للداللة على التقوي، أي ينفق إ 

 ينفق ويزيد. 
(وسرا ودهرا) حاالن من ضما (ينفق)، ومها مصدران مؤوالن ابلصرفة، أي مسررا ودراهرا إبنفاقره. واملقصرود مرن ذكرمهرا  

 . تعميم اإلنفاق، كناية عن استق ل التصرد وعدم الوقاية من مانع إايف عن اإلنفاق
 وهذا مث  لمىن هللا تعاىل ودودف على الناس.  
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وللة (ه  يستوون) بيان جلملة (ضرب هللا مث ) فبني غرض التشبيه أبن املث  مراد منه عدم تساوي احلالتني ليستدل به  
 على عدم مساواة أصحاب احلالة األوىل لصاحب الصفة املشبهة ابحلالة الثانية. 

 نكار. واالستفهام مستعم  يف اإل 
وأما للة (احلمد  ) فمعرتضة بني االستفهام املفيد للنفي وبني اإلضراب ب(ب ) االنتقاليرة. واملقصرود مرن هرذف اجلملرة  

 أنه تبني من املث  اهتصا  هللا ابإلنعام فودب أن كتص ابلشكر وأن أصنامهم ال تستحق أن تشكر. 
   
 

 2375صفحة : 
 
ر الشرركر يف مظهررر النطررق دعرر  كنايررة عررن الشرركر هنررا، إذ كرران الكرر م علررى إهرر ل وملرا كرران احلمررد مظهرررا مررن مظرراه  

 املشركني بوادب الشكر إذ أثنوا على األصنام وتركوا الثنا  على هللا ويف احلديث  احلمد رأس الشكر  . 
لي ألن احلمرد إمنرا يكرون دي  هبذف اجلملة البليمة الداللة املفيدة ا صار احلمد يف ملك هللا تعراىل، وهرو إمرا حصرر ادعرا 

على نعمة، وغا هللا إذا أنعم فهمنا إنعامه مظهر لنعمة هللا تعاىل الق دررت علرى يديره، كمرا تقردم يف صردر سرورة الفا رة، 
 وإما قصر إضايف قصر إفراد للرد على املشركني إذ قسموا محدهم بني هللا وبني عهلتهم. 

ىل (وبنعمرة هللا هرم يكفررون ويعبردون مرن دون هللا مرا ال ميلرك هلرم رزقرا). فلمرا ومناسبة هذا االعرتاض هنا تقدم قولره تعرا 
 ضرب هلم املث  املبني يطئهم وأعقب جبملة (ال يستوون) ثين عنان الك م إىل احلمد   ال لإصنام. 

 وللة (ب  أكثرهم ال يعلمون) إضراب ل نتقال من االستدالل عليهم إىل جتهيلهم يف عقيدهتم.  
وأسررند نفرري العلررم إىل أكثرررهم ألن مررنهم مررن يعلررم احلررق ويكررابر اسررتبقا  للسرريادة واسررتج اب لطاعررة دمهررالهم، فهررذا ذم   

 ألكثرهم ابلصراحة وهو ذم ألقلهم بوصمة املكابرة والعناد بطريق التعري . 
 سرلما لردر  هر  يسرتواين مرث  وهذا نظا قوله تعاىل يف سورة الزمر (ضرب هللا مث  رد  فيه شركا  متشاكسرون وردر  

 احلمد   ب  أكثرهم ال يعلمون). 
وإمنا دا ت صيمة اجلمع يف قوله تعاىل (ه  يستوون) ملراعاة أصحاب اهليئة املشربهة، ألهنرا أصرنام كثراة كر  واحرد منهرا  

ع اإللره احلرق القررادر مشربه بعبرد مملرروك ال يقردر علرى شرري ، فصريمة اجلمرع هنررا جتريرد للتمثيليرة، أي هرر  يسرتوي أولئرك مرر
 املتصرد. وإمنا أدري ضما لعهم على صيمة لع العا  تمليبا جلانب أحد التمثيلني وهو دانب اإلله القادر. 

(وضرب هللا مث  ردلني أحدمها أبكم ال يقدر على شي  وهو ك  على موالف أينما يودهه ال أيت شا ه  يسرتوي هرو  
[) هررذا متثيرر  اثن للحررالتني حبررالتني ابهررت د ودرره الشرربه. فرراعترب هنررا 76سررتقيم]ومررن أيمررر ابلعرردل وهررو علررى صررراط م

املعررىن احلاصرر  مررن حررال األبكررم، وهررو العجررز عررن اإلدراك، وعررن العمرر ، وتعررذر الفالرردة منرره يف سررالر أحوالرره؛ واملعررىن 
عمر  مرن يهديره ضرربه هللا مرث  احلاص  من حال الرد  الكام  العق  والنطق يف إدراكه ايرا وهديره إليره وإتقران عملره و 

 لكماله وإرشادف الناس إىل احلق، ومث  لإصنام اجلامدة الق ال تنفع وال تضر. 
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وقد قرن يف التمثير  هنرا حرال الرردلني ابتردا ، مث فصر  يف عهرر الكر م مرع ذكرر عردم التسروية بينهمرا أبسرلوب مرن نظرم  
الرد  الثاين ل قتصار على ذكرف يف استنتاج عدم التسوية تفننرا يف الك م بديع اإلةاز، إذ حذد من صدر التمثي  ذكر 

املخالفة بينب أسلوب هذا التمثي  وأسلوب سابقه الذي يف قوله تعاىل (ضرب هللا مث  عبدا مملوكا). ومث  هذا التفنن من 
 مقاصد البلما  كراهية للتكرير ألن تكرير األسلوب مبنزلة تكرير األلفاي. 

ملوصود ابلبكم  بفتح البا  والكاد  وهو ايرس يف أص  ايلقة مرن وقرت الروالدة حبيرث ال يفهرم وال يفهرم. واألبكم: ا 
 وزيد يف وصفه أنه زمن ال يقدر على شي . وتقدم عند قوله تعاىل (صم بكم عمي) يف أول سورة البقرة. 

، أي مرن تررك عيراال فرنحن نكلفهرم. وأصر    والك   بفتح الكاد  العالة على الناس. ويف احلديث  من ترك كر  فعلينرا 
 الك : الثق . ونشأت عنه معان جمازية اشتهرت فساوت احلقيقة. 

واملوىل: الذي يلي أمر غاف. واملعىن: هو عالة على كافله ال يدبر أمر نفسه. وتقدم عند قولره تعراىل (بر  هللا مروالكم) يف  
 الهم احلق) يف سورة يونس. سورة عل عمران، وقوله تعاىل (وردوا إىل هللا مو 

مث زاد وصفه بقلة اجلدوخ بقوله تعاىل (أينما يودهه)، أي موالف يف عمر  ليعملره أو أييت بره ال أيت شرا، أي ال يهتردي  
 إىل ما وده إليه ألن ايا هو ما فيه  صي  المرض من الفع  ونفعه. 

ح للنراس أيمررهم ابلعردل ألنره ال أيمرر برذلك إال وقرد علمره ودلت صلة (أيمر ابلعدل) على أنه حكيم عا  ابحلقالق انص 
 وتبصر فيه. 

 والعدل: احلق والصواب املوافق للواقع.  
   
 

 2376صفحة : 
 
والصرراط املسرتقيم: احملجررة الرق ال الترروا  فيهرا. وأطلررق هنرا علرى العمرر  الصراس، ألن العمرر  يشربه ابلسرراة والسرلوك فررهذا    

 طريق موصلة للمقصود واضحة فهو ال يستوي مع من ال يعررد هردخ وال يسرتطيع إرشرادا كان صاحلا كان كالسلوك يف
 ب  هو حمتاج إىل من يكفله. 

فاألول مث  األصنام اجلامدة الق ال تفقه وهي حمتادة إىل من  رسها وينف  عنهرا المبرار والوسرخ، والثراين مثر  لكمالره  
 تعاىل يف ذاته وإفاضته ايا على عبادف. 

[) كران 77و  غيب السماوات واألرض وما أمرر السراعة إال كلمرح البصرر أو هرو أقررب إن هللا علرى كر  شري  قردير]( 
ممرا حكرري مرن مقرراالت كفرررهم أهنرم أقسررموا اب  ال يبعررث هللا مرن ميرروت، ألهنررم تومهروا أن إفنررا  هررذا العرا  العظرريم وإحيررا  

 الفور أبن هللا قادر على ك  ما يريدف.  العظام وهي رميم أمر مستحي ، وأبط  هللا ذلك على
مث انتقر  الكرر م عقرب ذلررك إىل بسرل الرردالل  علرى الوحدانيررة والقردرة وتسلسرر  البيران وتفننررت األغرراض ابملناسرربات،   

فكان من ذلك هتديدهم أب هللا لو يؤاهذ الناس بظلمهرم مرا تررك علرى األرض مرن دابرة، ولكنره ميهلهرم ويرؤهرهم إىل أدر  
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علمرره حلكمترره وحررذرهم مررن مفادأترره، فثررىن عنرران الكرر م إىل االعرررتاض ابلتررذكا أب هللا ال كرررج مررن قدرترره أعظررم  عينره يف
فعرر  ممررا غرراب عررن إدراكهررم وأن أمررر السرراعة الررق أنكررروا إمكاهنررا وغرررهم أتهررا حلوهلررا هرري ممررا ال كرررج عررن تصرررد هللا 

ات واألرض) حبيرث   يمررادر شريئا ممررا حكري عررنهم مرن كفرررهم ومشريئته مرىت شررا ف. فرذلك قولرره تعراىل (و  غيررب السرماو 
 ودداهلم إال وقد بينه هلم استقصا  لإعذار هلم. 

 ومن مقتضيات أتها هذا أنه يشتم  بصر ة على تعليم وإبمياله إىل هتديد و ذير.  
فاع ، أي األشيا  المالبة. وتقدم فال م يف قوله (و  غيب السماوات واألرض) الم امللك. والميب: مصدر مبعىن اسم ال 

يف قوله تعاىل (الذين يؤمنون ابلميب). وهو المالب عن أعني الناس من األشيا  ايفية والعوا  الق ال تص  إىل مشاهدهتا 
 حواس املخلوقات األرضية. 

 واإلهبار أبهنا ملك   يقتضي بطريق الكناية أيضا أنه عا  هبا.  
حلصرررر، أي لررره ال لمررراف. والم امللرررك أفرررادت احلصرررر، فيكرررون التقررردمي مفيررردا أتكيرررد احلصرررر أو هرررو وتقررردمي اجلررررور أفررراد ا 

 ل هتمام. 
وأمر الساعة: شأهنا العظيم فاألمر: الشأن املهم، كما يف قوله تعاىل (أترى أمرر هللا)، وقولره أيب بكرر  رضري هللا عنره  : مرا  

 دا  به يف هذف الساعة إال أمر)، أي شأن وهطب. 
 والساعة: علم الملبة على وقت فنا  العا ، وهي من للة غيب األرض.  
وملح البصر: تودهه إىل املرلي ألن اللمح هو النظر. ووده الشبه هو كونه مقدورا بدون كلفة، ألن ملرح البصرر هرو أمكرن  

 وأسرع حركات اجلوارح فهو أيسر وأسرع من نق  األرد  يف املشي ومن اإلشارة ابليد. 
 ذا التشبيه أفصح من الذي يف قول زها          وه 
فهررن ووادي الرررس كاليرررد للفررم وودررره الشرربه ةررروز أن يكررون  قرررق الوقرروع بررردون مشررقة وال أنظرررار عنررد إرادة هللا تعررراىل   

 ووقوعه، وبذلك يكون الك م إثباات إلمكان الوقوع و ذيرا من االغرتار بتأهاف. 
رعة، أي سرررعة احلصررول عنررد إرادة هللا أي  صرر  فجررأة برردون أمررارات كقولرره تعرراىل (ال وةرروز أن يكررون ودرره الشرربه السرر 

 أتتيكم إال بمتة). 
واملقصررود: إنررذارهم و ررذيرهم مررن أن تبمررتهم السرراعة ليقلعرروا عمررا هررم فيرره مررن وقررت اإلنررذار. وال يترروهم أن يكررون البصررر  

 نه. تشبيها يف سرعة احلصول إذ احتمال معط  ألن الواقع حارس م
و(أو) يف (أو هرو أقرررب) ل ضرراب االنتقررا ، إضرررااب عرن التشرربيه األول أبن املشرربه أقروخ يف ودرره الشرربه مرن املشرربه برره،  

فاملتكلم كي  للسامع أنه يريد تقريب املعىن إليه بطريق التشبيه مث يعررض عرن التشربيه أبن املشربه أقروخ يف ودره الشربه وأنره 
 فيحص  التقريب ابتدا  مث اإلعراب عن احلقيقة اثنيا. ال ةد له شبيها فيصرح بذلك 

مث املررراد ابلقرررب يف قولرره تعرراىل (أقرررب) علررى الودرره األول يف تفسررا ملررح البصررر هررو القرررب املكرراين كنايررة عررن كونرره يف  
 املقدورية مبنزلة الشي  القريب التناول كقوله تعاىل (و ن أقرب إليه من حب  الوريد). 

 ثاين يف تفساف يكون القرب قرب الزمان، أي أقرب من ملح البصر حصة، أي أسرع حصوال. وعلى الوده ال 
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 والتذيي  بقوله تعاىل (إن هللا على ك  شي  قدير) صاس لك  التفساين.  
   
 

 2377صفحة : 
 
[) عرود 78رون](وهللا أهردكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا ودع  لكم السمع واألبصار واألفئردة لعلكرم تشرك  

إىل إكثار الدالل  على انفراد هللا ابلتصررد وإىل تعرداد الرنعم علرى البشرر عطفرا علرى للرة (وهللا دعر  لكرم مرن أنفسركم 
 أزوادا) بعدما فص  بني تعداد النعم مبا اقتضاف احلال من التذكا واإلنذار. 

مررن ذلررك الررتخلص إىل الرردعوة إىل اإلسرر م وبيرران  وقررد اعترررب يف هررذف الررنعم مررا فيهررا مررن لطرر  هللا تعرراىل ابلنرراس ليكررون 
 أصول دعوة اإلس م يف قوله تعاىل (كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون) إىل عهرف. 

واملعىن: أنه كما أهردكم من عدم ودع  فيكم اإلدراك وما يتوق  عليه اإلدراك من احليراة فكرذلك ينشرئكم يروم البعرث  
 بعد العدم. 

صنع دلي  على إمكان البعث فهو أيضا ابعث علرى شركر هللا بتوحيردف ونبرذ اإلشرراك فرهن اإلنعرام يبعرث وإذ كان هذا ال 
 العاق  على الشكر. 

وافتترراح الكرر م ابسررم اجل لررة ودعرر  ايرررب عنرره فعرر  تقرردم بيانرره عنررد قولرره تعرراىل (وهللا أنررزل مررن السررما  مررا ) واآلايت   
 بعدف. 

 ىل عهر. واإلهراج: اإلبراز من مكان إ 
 واألمهات: لع أم. وقد تقدم عند قوله تعاىل (حرمت عليكم أمهاتكم) يف سورة النسا .  
 والبطن: ما بني ضلوع الصدر إىل العانة، وفيه األمعا  واملعدة والكبد والرحم.  
ي  مث أتهرذ وللة (ال تعلمرون شريئا) حرال مرن الضرما يف (أهرردكم). وذلرك أن الطفر  حرني يولرد   يكرن لره علرم بشر 

 حواسه تنق  األشيا  تدرةا فجع  هللا يف الطف  عالت اإلدراك وأصول التفكر. 
فقوله تعاىل (ودع  لكم السرمع واألبصرار واألفئردة) تفسراف أنره أودرد فريكم إدراك السرمع والبصرر والعقر ، أي كوهنرا يف  

مررا دلررت عليرره مقابلترره بقولرره تعرراىل (ال تعلمررون النرراس حررىت بلمررت مبلررغ كماهلررا الررذي ينتهرري هبررا إىل علررم أشرريا  كثرراة، ك
 شيئا)، أي فعلمتم أشيا . 

ووده إفراد السمع ولع األبصار تقدم عند قولره تعراىل (أمرن ميلرك السرمع واألبصرار) يف سرورة يرونس، وقولره تعراىل (قر   
 أرأيتم إن أهذ هللا مسعكم وأبصاركم) يف سورة األنعام. 

القلب. ويطلق كثاا على العق  وهو املراد هنا. فاملسع والبصر أعظم عالت اإلدراك إذ هبما  واألفئدة: لع الفؤاد، وأصله 
 إدراك أهم اجلزليات، ومها أقوخ الوسال  إلدراك العلوم الضرورية. 
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فراملراد ابلسرمع: اإلحسراس الرذي بره إدراك األصروات الرذي علتره الصرماخ، وابإلبصرار: اإلحسراس املردرك للرذوات الرذي  
 احلدقة. واقتصر عليهما من بني احلواس ألهنما أهم، وألن هبما إدراك دالل  االعتقاد احلق.  علته
مث ذكررر بعرردمها األفئرردة، أي العقررر  مقررر اإلدراك كلرره، فهررو الرررذي تنقرر  إليرره احلررواس مررردركاهتا، وهرري العلررم ابلتصرررورات  

 املفردة. 
هررر، وهررو التصررديقات املنقسررمة إىل البررديهيات: ككررون نفرري وللعقرر  إدراك عهررر وهررو إدراك اقرررتان أحررد املعلررومني ابآل 

 الشي  وإثباته من سالر الودوف ال ةتمعان، وككون الك  أعظم من اجلز . 
وإىل النظرايت وتسمى الكسبيات، وهي العلم ابنتسراب أحرد املعلرومني إىل اآلهرر بعرد حركرة العقر  يف اجلمرع بينهمرا أو  

أن اجلسررم مررا هررو، وأن احملررد   بفررتح الرردال  مررا هررو. فررهن جمرررد هررذين التصررورين يف  التفريررق، مثرر  أن  ضررر يف العقرر :
الرذهن ال يكفرري يف درزم العقرر  أبن اجلسرم حمررد  برر  ال برد فيرره مرن علرروم أهررخ سررابقة وهرري مرا يرردل علرى املقارنررة بررني 

 ماهية اجلسمية وصفة احلدو . 
البديهيررة. وحصرول هررذف العلرروم البديهيررة إمنرا  صرر  عنررد حرردو  فرالعلوم الكسرربية ال ميكررن اكتسراهبا إال بواسررطة العلرروم  

تصور موضوعاهتا وتصور حمموالهتا. وحدو  هذف التصورات إمنا هو بسبب إعانة احلواس على دزلياهتا، فكانت احلرواس 
 ايمس هي السبب األصلي حلدو  هذف العلوم، وكان السمع والبصر أول احلواس  صي  للتصورات وأمهها. 

ذف العلوم نعمة من هللا تعاىل ولط ، ألن هبا إدراك اإلنسان ملا ينفعه وعم  عقله فيما يدله على احلقالق، ليسرلم مرن وه 
ايطأ املفضي إىل اهل ك واألرزا  العظيمة، فهي نعمة كربخ. ولذلك قال تعاىل عقب ذكرها (لعلكرم تشركرون)، أي هري 

 سبب لردا  شكرهم واهبها سبحانه. 
 لى معىن (لعلكم تشكرون) مضى غا مرة يف نظاف ومماثله. والك م ع 
 [)  79(أ  يروا إىل الطا مسخرات يف دو السما  ما ميسكهن إال هللا إن يف ذلك آلايت لقوم يؤمنون] 
 

 2378صفحة : 
 
منره ملرا ذكرر موهبرة موقع هذف اجلملة موقع التعلي  والتدلي  على عظيم قدرة هللا وبديع صنعه وعلى لطفه ابملخلوقرات، ف  

العق  واحلواس الق هبا  صي  املنافع ودفع األضرار نبه الناس إىل لط  يشاهدونه أدلى مشراهدة ألضرع  احليروان، أبن 
تسخا اجلو للطا وهلقها صاحلة ألن ترفرد فيه بدون تعليم هو لط  هبا اقتضاف ضع  بنياهتا، إذ كانت عادمة وسال  

  هلا سرعة االنتقال مع االبتعاد عن تناول ما يعدو عليها من البشر والدواب. الدفاع عن حياهتا، فجع  هللا
فإد  هذا املوقع   تعط  اجلملة على الق قبلها ألهنا ليس يف مضموهنا نعمة على البشرر، ولكنهرا عيرة علرى قردرة هللا   

صافات) فههنا عطفت على عايت دالة على قدرة تعاىل وعلمه، ش د نظاهتا يف سورة امللك (أو   يروا إىل الطا فوقهم 
هللا تعرراىل مررن قولرره (ولقررد زينررا السررما  الرردنيا مبصررابيح) مث قررال (وللررذين كفررروا برررهبم عررذاب دهررنم وبررئس املصررا) مث قررال 
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ة (أمنتم من السما  أن كس  بكم األرض) مث قرال (أو   يرروا إىل الطرا) اآليرة. ولرذلك املعرىن عقبرت هرذف وحردها جبملر
 (إن يف ذلك آلايت لقوم يؤمنون). 

 والتسخا: التذلي  للعم . وقد تقدم عند قوله تعاىل (والشمس والقمر والنجوم مسخرات أبمرف) يف سورة األعراد.  
 واجلو: الفضا  الذي بني األرض والسما . وإضافته إىل السما  ألنه يبدو متص  ابلقبة الزرقا  يف ما كال الناظر.  
 ك: الشد عن التفلت. وتقدم يف قوله تعاىل (فهمساك مبعرود) يف سورة البقرة. واإلمسا 
واملراد هنا: ما ميسكهن عن السقوط إىل األرض من دون إرادهتا، وإمساك هللا إايها هلقه األدتحة هلا واألذانب، ودعله  

ت أدنحتهرا وأذانهبرا وهنضرت األدنحة واألذانب قابلة للبسل، وهلرق عظامهرا أهر  مرن عظرام الردواب حبيرث إذا بسرط
أبعصرراهبا هفرررت هفررة شرررديدة فسررربحت يف اهلرروا  فررر  يصرررلح ثقلهررا ألن كررررق مررا  تهرررا مرررن اهلرروا  إال إذا قبضرررت مرررن 
أدنحتهررا وأذانهبررا وقوسررت أعصرراب أصرر هبا عنررد إرادهتررا النررزول إىل األرض أو االخنفرراض يف اهلرروا . فهرري  رروم يف اهلرروا   

أو عييرت. فلروال أن هللا هلقهرا علرى تلرك احلالرة ملرا استمسركت، فسرمي ذلرك إمسراكا كي  شا ت مث تقع مىت شا ت 
 على وده االستعارة، وهو لط  هبا. 

 والرؤية: بصرية. وفعلها يتعدخ بنفسه، فتعديته حبرد (إىل) لتضمني الفع  معىن (ينظروا).  
 و(مسخرات) حال. وللة (ما ميسكهن إال هللا) حال اثنية.  
هور (أ  يروا) بيا  المالب على طريقرة االلتفرات عرن هطراب املشرركني يف قولره تعراىل (وهللا أهرردكم مرن بطرون وقرأ اجلم 

 أمهاتكم). 
 
 وقرأ ابن عامر ومحزة ويعقوب وهل  (أ  تروا) بتا  ايطاب تبعا للخطاب املذكور.  
بتنزير  رؤيرتهم إايهرا منزلرة عردم الرؤيرة، النعردام  واالستفهام إنكاري. معناف: إنكار انتفا  رؤيتهم الطا مسخرات يف اجلرو 

 فالدة الرؤية من إدراك ما يدل عليه املرلي من انفراد هللا تعاىل ابإلهلية. 
وللة (إن يف ذلك آلايت لقوم يؤمنون) مستأنفة اسرتئنافا بيانيرا، ألن اإلنكرار علرى املشرركني عردم االنتفراع مبرا يرونره مرن  

فس السامع: أكان عدم االنتفاع بداللة رؤية الطا عاما يف البشر، فيجراب ابن املرؤمنني يسرتدلون الدالل  يثا سؤاال يف ن
 من ذلك بدالالت كثاة. 

والتأكيد ب(إن) مناسب الستفهام اإلنكار على الذين   يروا تلرك اآلايت، فأكردت اجلملرة الدالرة علرى انتفراع املرؤمنني  
  يهترردوا بتلررك الداللررة، فهررم مبنزلررة مررن ينكررر أن يف ذلررك داللررة للمررؤمنني ألن  بتلررك الداللررة، ألن الكرر م مودرره للررذين

 املشركني ينظرون مبرعة أنفسهم. 
وبني اإلنكار عليهم عردم رؤيرتهم تسرخا الطرا وبرني إثبرات رؤيرة املرؤمنني حمسرن الطبراق. وبرني نفري عردم رؤيرة املشرركني  

أيضرا. وبررني ضرما (يررروا) وقولرره (قروم يؤمنررون) التضراد أيضررا، فحصرر  وأتكيرد إثبررات رؤيرة املررؤمنني لرذلك حمسررن الطبرراق 
 الطباق ث   مرات. وهذا أبلغ طباق دا  حمواي للبيان. 
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ولع اآلايت ألن يف الطا دالل  رتلفة: من هلقة اهلوا ، وهلقة أدساد الطرا مناسربة للطراان يف اهلروا ، وهلرق اإلهلرام  
يسرقل إىل األرض إال إبرادترره. وهصرت اآلايت ابملرؤمنني ألهنررم شلرق اإلميرران قرد ألفرروا  للطرا ابن يسربح يف اجلررو، وأبن ال

إعمال تفكاهم يف االستدالل على حقالق األشيا ، ش د أه  الكفر فهن هلق الكفر مطبروع علرى النفررة مرن االقتردا  
 ابلناصحني وعلى مكابرة احلق. 

   
 

 2379صفحة : 
 
سرركنا ودعرر  لكررم مررن دلررود األنعررام بيرروات تسررتخفوهنا يرروم ظعررنكم ويرروم إقررامتكم ومررن  (وهللا دعرر  لكررم مررن بيرروتكم  

[) هررذا مررن تعررداد الررنعم الررق أهلررم هللا إليهررا اإلنسرران، وهرري نعمررة 80أصرروافها وأوابرهررا وأشررعارها أاثاث ومتاعررا إىل حررني]
ى للة (وهللا أهردكم من بطون أمهاتكم ال الفكر بصنع املنازل الواقية واملرفهة وما يشبهها من الثياب واألاث  عطفا عل

 تعلمون شيئا). وكلها من األلطاد الق أعد هللا هلا عق  اإلنسان وهيأ له وساللها. 
وهذف نعمة اإلهلام إىل اختاذ املساكن وذلك أص  حفظ النوع من غوال  حواد  اجلو من شردة بررد أو حرر ومرن غوالر    

ارة والتمدن ألن البلدان ومنازل القبال  تتقوم من ادتمراع البيروت. وأيضرا تتقروم مرن السباع واهلوام. وهي أيضا أص  احلض
 جمتمع احلل  واييام. 

 والقول يف نظم للة (وهللا دع  لكم) كالقول يف الق قبلها.  
د يف وبيوت: ةوز فيه ضم املوحدة وكسررها، وهرو لرع بيرت. وضرم املوحردة هرو القيراس ألنره علرى وزن فعرول، وهرو مطرر  

لرع فعرر   بفرتح الفررا  وسرركون العرني  . وأمررا لمررة  كسرر البررا   فلمناسرربة وقروع اليررا  التحتيررة بعرد املوحرردة املضررمونة، ألن 
االنتقال من حركة الضم إىل النطق ابليا  ثقي . وقال الزداج: أكثر النحويني ال يعرفون الكسر (أي ال يعرفونره لمرة) وبرني 

 البقرة.  أبو علي دوازف. وتقدم يف سورة
 وابلكسر قرأ اجلمهور. وقرأها ابلضم أبو عمرو وور  عن انفع وحفص عن عاصم.  
والبيت: مكان ةع  له بنا  وفسرطاط  ريل بره يعرني مكانره ليتخرذف داعلره مفررا أيوي إليره ويسرتكن بره مرن احلرر والقرر.  

ك وتسررمى أيضررا األهصررا . وقرد يكررون حميطرره مررن حجرر وطررني ويسررمى درردارا، أو مرن أهشرراب أو قصررب أو غررا ذلر
 ويوضع فوق حميطه غطا  ساتر من أع ف يسمى السق ، يتخذ من أعواد ويطني عليها، وهذف بيوت أه  املدن والقرخ. 

وقد يكون احمليل ابلبيت متخذا من أدمي مدبو  ويسمى القبة، أو من أثرواب تنسرج مرن وبرر أو شرعر أو صرود ويسرمى  
شك  قريب من اهلرمي تلتقي شقتاف أو شققه من أع ف معتمردة علرى عمرود وتنحردر منره اييمة أو ايبا ، وكلها يكون ب

متسرعة علرى شرك  رررروط. وهرذف بيروت األعررراب يف البروادي أهر  اإلبرر  والمرنم يتخرذوهنا ألهنررا أسرعد هلرم يف انتجرراعهم، 
قرردم ذكررر البيررت عنررد قولرره تعرراىل (وإذ فينقلوهنررا معهررم إذا انتقلرروا يتتبعررون مواقررع الكررإ إلنعررامهم والكمررأة لعيشررهم. وقررد ت

 دعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) يف سورة البقرة. 
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 و(دع ) هنا مبعىن أودد، فتتعدخ إىل مفعول واحد.  
والسكن: اسم مبعىن املسكون. والسركىن: مصردر سركن فر ن البيرت. إذا دعلره مقررا لره، وهرو مشرتق مرن السركون، أي  

 القرار. 
 (سكنا) على املفعولية ل(دع ).  وانتصب قوله تعاىل 
وقوله (من بيوتكم) بيان للسكن، فتكون (من) بيانيرة، أو جتعر  ابتداليرة ويكرون الكر م مرن قبير  التجريرد بتنزير  البيروت  

 منزلة شي  عهر غا السكن، كقوهلم: لئن لقيت ف ان لتقني منه حبرا. وأص  الرتكيب: وهللا دع  لكم بيوتكم سكنا. 
(سرركنا) مصرردر وهررو قررول ضررعي ، وعليرره فيكررون االمتنرران ابإلهلررام الررذي دل عليرره السرركون، وتكررون (مررن)  وقيرر : إن 

 ابتدالية، ألن أول السكون يقع يف البيوت. 
 ومش  البيوت هنا ليع أصنافها.  
ييام من منسروج وهص ابلذكر القباب واييام يف قوله تعاىل (ودع  لكم من دلود األنعام بيوات) ألن القباب من أدم وا 

األوابر واألصررواد واألشررعار، وهرري انشررئة مررن اجللررد، ألن اجللررد هررو اإلهرراب مبررا عليرره، فررهذا دبررغ وأزيرر  منرره الشررعر فهررو 
 األدمي. 

 وهذا امتنان ها  ابلبيوت القابلة ل نتقال واالر ال والبشر كلهم ال يعدون أن يكونوا أه  قرخ أو قبال  رح .  
تسررتخفوهنا) للودرردان، أي جترردوهنا هفيفررة، أي هفيفررة ا مرر  حررني ترحلررون، إذ يسرره  نقضررها مررن والسررني والتررا  يف ( 

مواضررعها وطيهررا ومحلهررا علررى الرواحرر ، وحررني تنيخررون إانهررة اإلقامررة يف املوضررع املنتقرر  إليرره فيسرره  ضرررهبا وتوثيقهررا يف 
 األرض. 

انفرع وابرن كثرا وأبرو عمررو وأبرو دعفرر ويعقروب، وابلثراين والظعن  بفتح الظا  والعني وتسكن العرني  . وقرد قررأف ابألول  
 الباقون، وهو السفر. 

 وأطلق اليوم على احلني والزمن، أي وقت سفركم.  
واألاث   بفرررتح اهلمرررزة  اسرررم لرررع لإشررريا  الرررق تفرررر  يف البيررروت مرررن وسرررالد وبسرررل وزرايب، وكلهرررا تنسرررج أو  شرررى  

 ابألصواد واألشعار واألوابر. 
   
 

 2380:  صفحة
 
 واملتاع أعم من األاث ، فيشم  األعدال وايطم والرحال  وللبود والعق .   
فاملتاع: ما يتمتع به وينتفع، وهو مشتق من املتع، وهو الذهاب ابلشي ، ومل حظة استقاقه تعلق به إىل حني. واملقصود  

فراع هبرا ليكرون النرراس علرى أهبرة واسرتعداد لعهرررة مرن هرذا املتعلرق الرروعظ أبهنرا أو أهنرم صرالرون إىل زوال  ررول دون االنت
 فيتبعوا ما يرضي هللا تعاىل، كما قال (أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم هبا). 
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(وهللا دع  لكم مما هلق ظر ال ودعر  لكرم مرن اجلبرال أكنراان ودعر  لكرم سررابي  تقريكم احلرر وسررابي  تقريكم أبسركم    
 [) عط  على أهواهتا. 81لعلكم تسلمون]كذلك يتم نعمته عليكم 

 والقول يف نظم (وهللا دع  لكم) كالقول يف نظالرف املتقدمة.  
وهررذا امتنرران بنعمررة اإلهلررام إىل الترروقي مررن أضرررار احلررر والقررر يف حالررة االنتقررال، أعقبررت برره املنررة بررذلك يف حررال اإلقامررة  

قي ابستعمال املودود وصنع ما  تاج إليه اإلنسان من اللباس، إذ والسكىن، وبنعمة هلق األشيا  الق يكون هبا ذلك التو 
هلق هللا الظ ل صاحلة للتوقي من حر الشمس، وهلرق الكهرود يف اجليرال لريمكن اللجرأ إليهرا، وهلرق مرواد اللبراس مرع 

 اإلهلام إىل صناعة نسجها، وهلق احلديد الختاذ الدروع للقتال. 
 و(من) يف (مما هلق) ابتدالية.  
والظ ل تقدم الك م عليه عند قوله تعاىل (يتفيأ ظ له عن اليمرني والشرمال ) عنفرا، ألن الظر ل عاثر حجرب األدسرام  

 ضو  الشمس من الوقوع على األرض. 
 واألكنان: لع كن  بكسر الكاد  وهو فع  مبعىن مفعول، أي مكنون فيه، وهي الماان والكهود.  
)، و(من اجلبال)، للتبعي . كانوا أيوون إىل الكهود يف شدة حر اهلجا أو عند اشتداد و(من) يف قوله تعاىل (مما هلق 

 املطر، كما ورد يف حديث الث ثة الذين سألوا هللا أبفض  أعماهلم يف صحيح البخاري. 
 والسرابي : لع سرابل، وهو القميص يقي اجلسد حر الشمس، كما يقيه الربد.  
حوال ب د املخاطبني يف وقت نزوهلا. على أنه ملا ذكر الدد  يف قوله تعاىل (واألنعام هلقها وهص احلر هنا ألنه أكثر أ 

 لكم فيها دد ) ذكر ضدف هنا. 
 والسرابي  الق تقي البأس: هي دروع احلديد. وهلا من أمسا  القميص الدرع، والسرابل، والبدن.  
التوزيع، أي تقي بعضكم أبس بع ، كمرا فسرر بره قولره تعراىل  والبأس: الشدة يف احلرب. وإضافة إىل الضما على معىن 

(ويررذيق بعضرركم أبس بعرر )، وقررال تعرراىل (وأنزلنررا احلديررد فيرره أبس شررديد)، وهررو أبس السرريود، وقولرره تعرراىل (وعلمنرراف 
 صنعة لبوس لكم ليحصنكم من أبسكم). 

هو ما يف النعم املذكورة من اإلمترام، أو إىل اإلمترام  وللة (كذلك يتم نعمته عليكم) تذيي  ملا ذكر من النعم، واملشار إليه 
 املأهوذ من (يتم). 

و(لع ) للردا ، اسرتعملت يف معرىن الرغبرة، أي رغبرة يف أن تسرلموا، أي تتبعروا ديرن اإلسر م الرذي يردعوكم إىل مرا م لره  
 شكر نعم هللا تعاىل. 

 رة. وتقدم أتوي  معىن الردا  يف ك م هللا تعاىل من سورة البق 
[) تفريع على للة (لعلكم تسلمون) وقع اعرتاضا بني للة (كرذلك يرتم نعمتره 82(فهن تولوا فهمنا عليك الب   املبني] 

 عليكم) وللة (ويوم نبعث من ك  أمة شهيدا). 
ات وقد حول ايطاب عنهم إىل هطاب النهللا صلى هللا عليه وسلم وهو نوع من االلتفات من أسلوب إىل أسلوب والتفر 

 عمن كان الك م مودها إليه بتوديه الك م إىل شخص عهر. 
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 واملعىن: كذلك يتم نعمته عليكم لتسلموا فهن   يسلموا فهمنا عليك الب  .  
 واملقصود: تسلية النهللا صلى هللا عليه وسلم على عدم استجابتهم.  
ن الرردعوة فر  تقصرا منررك وال غضاضرة عليررك والترو : اإلعرراض. وفعرر  (تولروا) هنرا بصرريمة املضري، أي فررهن أعرضروا عر 

 فهنك قد بلمت الب   املبني للمحجة. 
والقصررر إضررايف، أي مررا عليررك إال الررب   ال تقليررب قلرروهبم إىل اإلسرر م، أو ال تررو  دررزا هم علررى اإلعررراض، برر  علينررا  

 دزاؤهم كقوله تعاىل (فهمنا عليك الب   وعلينا احلساب). 
(فهن تولوا) من إقامة السبب والعلة مقام املسبب واملعلول: وتقدير الك م: فهن تولوا ف  تقصا  ودع  هذا دوااب جلملة 

وال مؤاهرذة عليررك ألنرك مررا عليررك إال الرب  . ونظررا هررذف قولره تعرراىل (وأطيعروا هللا وأطيعرروا الرسررول واحرذروا فررهن ترروليتم 
 فاعلموا أمنا على رسولنا الب   املبني). 

   
 

 2381صفحة : 
 
[) اسررتئناد بيرراين ألن ترروليهم عررن اإلسرر م مررع وفرررة أسررباب 83(يعرفررون نعمررت هللا مث ينكروهنررا وأكثرررهم الكررافرون]  

اتباعه يثا سؤاال يف نفس السامع: كي  هفيت عليهم دالل  اإلس م. فيجاب أبهنم عرفوا نعمة هللا ولكنهم أ'رضوا عنها 
 ن ضما (تولوا). وةوز أن تكون بدل اشتمال جلملة( تولوا). إنكارا ومكابرة. وةوز أن جتعلها حاال م

وهذف الودوف كلها تقتضي عدم عطفها على ما قبلها. واملعىن: هم يعلمون نعمة هللا املعدودة عليهم فرههنم منتفعرون هبرا،   
عليره هبرا مرن أنعرم عليره، ومع  ققهم أهنا نعمة من هللا ينكروهنا، أي ينكرون شكرها فرهن النعمرة تقتضري أن يشركر املرنعم 

فلما عبدوا ما ال يرنعم علريهم فكرأهنم أنكروهرا، فقرد أطلرق فعر  (ينكررون) مبعرىن إنكرار حرق النعمرة، فهسرناد إنكرار النعمرة 
 إليهم جماز لموي، أو هو جماز عقلي، أي ينكرون م بسها وهو الشكر. 

ى للة (يعرفون نعمة هللا)، وكأنه قي : وينكروهنرا، و(مث) للرتاهي الرتهللا، كما هو شأهنا يف عط  اجلم ، فهو عط  عل 
ألن (مث) ملا كانت للعط  اقتضت التشريك يف احلكم، وملا كانت للرتاهي الرتهللا زال عنهرا معرىن املهلرة الزمانيرة املوضروعة 

 هي له فبقي هلا معىن التشريك وصارت املهلة مهلة رتبية ألن إنكار نعمة هللا أمر غريب. 
مة يستوي فيه ليع املشركني أميتهم ودمهاؤهم، ففريق من املشركني وهم أمية الكفر شاهنم التعق  والتأم  فههنم وإنكار النع 

عرفوا النعمة إبقرارهم ابملنعم ومبا مسعوا من دالل  القرعن حىت ترددوا وشكوا يف دين الشرك مث ركبوا رؤوسهم وصرمموا علرى 
 ب  ل قرار. الشرك. وهلذا عرب عن ذلك ابإلنكار املقا

وأما قوله تعاىل (وأكثرهم الكافرون) فظاهر كلمة (أكثرر) وكلمرة (الكرافرون) أن الرذين وصرفوا أبهنرم الكرافرون هرم غالرب  
املشركني ال ليعهم، فيحمر  املرراد ابلمالرب علرى دمهرا  املشرركني، فرهن معظمهرم بسرطا  العقرول بعردا  عرن النظرر فهرم ال 

هللا تقتضري إفررادف ابلعبرادة، فكران إشرراكهم راسرخا، شر د عق لهرم وأهر  النظرر فرهن هلرم  يشعرون بنعمة هللا، فهن نعمرة
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ترررددا يف نفوسررهم ولكررن  ملهررم علررى الكفررر حررب السرريادة يف قررومهم. وقررد تقرردم قولرره تعرراىل فرريهم (ولكررن الررذين كفررروا 
 تعراىل فريهم يف اآليرة األهررخ (فرههنم ال يفرتون على هللا الكذب وأكثرهم ال يعقلون) يف سورة العقرود. وهرم الرذين قرال هللا

 يكذبونك ولكن الظاملني آبايت هللا ةحدون). 
[) الررواو عاطفرة للررة (يروم نبعررث) اخل 84(ويروم نبعررث مرن كرر  أمرة شررهيدا مث ال يرؤذن للررذين كفرروا وال هررم يسرتعتبون] 

مرن كر  أمرة شرهيدا. فالترذكا برذلك اليروم مرن  على للة (فهن تولوا فهمنرا عليرك الرب   املبرني) بتقردير: واذكرر يروم نبعرث
الررب   املبررني. واملعررىن: فررهن تولرروا فهمنررا عليررك الررب   املبررني، وسررنجازي يرروم نبعررث مررن كرر  أمررة شررهيدا عليهررا. ذلررك أن 

 وص  شهيد يقتضي أنه شاهد على املؤمنني به وعلى الكافرين، أي شهيد ألنه بلمهم رسالة هللا. 
يفيد أن حممدا صلى هللا عليه وسلم شهيد على هؤال  الكرافرين كمرا سريجي  عقبره قولره تعراىل وبعث شهيد من ك  أمة  

 (ودئنا بك شهيدا على هؤال )، وبذلك انتظم أمر العط  والتخلص إىل وص  يوم احلساب وإىل التنويه بشأنه. 
ى الظرفية لعام  حمذود يردل عليره وانتصب (يوم نبعث) على املفعول به للفع  املقدر. ولك أن جتع  (يوم) منصواب عل 

الكرر م املررذكور يقرردر مبررا يسررمح برره املعررىن، مثرر :  اسرربهم حسررااب ال يسررتعتبون منرره، أو وقعرروا فيمررا وقعرروا مررن ايطررب 
 العظيم. 

والذي دعا إىل هذا احلذد هو أن ما حقره أن يكرون عرام  يف الظررد وهرو(ال يرؤذن للرذين كفرروا) قرد حرول إىل دعلره  
ى للررة الظرررد حبرررد (مث) الرردال علررى الرتاهرري الرررتهللا، إذ األصرر : ويرروم نبعررث مررن كرر  أمررة شررهيدا ال يررؤذن معطوفررا علرر

للذين كفروا... إىل عهرف، فبقي الظرد بدون متعلق فلم يكن للسرامع برد مرن تقرديرف مبرا ترذهب إليره نفسره. وذلرك يفيرد 
 التهوي  والتفظيع وهو من بديع اإلةار. 

 قد تقدم نظاف عند قوله تعاىل (فكي  إذا دئنا من ك  أمة بشهيد) يف سورة النسا . والشهيد: الشاهد. و  
 والبعث: إحضارف يف املوق .  
   
 

 2382صفحة : 
 
و(مث) للرتتيب الرتهللا، ألن إجلامهم عن الك م مع تعذر االستعتاب أشد هوال من اإلتيان ابلشهيد عليهم. وليست (مث)   

دم اإلذن هلم مقارن لبعث الشرهيد علريهم. واملعرىن: ال يرؤذن هلرم اب ادلرة عرن أنفسرهم، فحرذد للرتاهي يف الزمن، ألن ع
 متعلق (يؤذن) لظهورف من قوله تعاىل (وال هم يستعتبون). 

وةروز أن يكرون نفري اإلذن كنايرة عرن الطرررد كمرا كران اإلذن كنايرة عرن اإلكررام، كمررا يف حرديث دريرر برن عبرد هللا (مررا   
ل هللا منررذ أسررلمت إال أذن  ). وحينئررذ ال يقرردر لرره متعلررق، أو ال يررؤذن هلررم يف ايررروج مررن دهررنم حررني اسررتأذنت رسررو 

 يسألونه بقوهلم (ادعوا ربكم كف  عنا يوما من العذاب) فهو كقوله تعاىل (فاليوم ال كردون منها وال هم يستعتبون). 
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. يقال: استعتب ف ن ف ان فأعتبه، إذا أرضاف، قال تعاىل واالستعتاب: أصله طلب العتت، والعتت: الرضى بعد المضب 
 (وإن يستعتبوا فما هم من املعتبني). 

وإذا بين للمجهول فاألص  أن يكون انلب فاعله هو املطلوب منه الرضى، تقول: استعتب ف ن فلم يعتب. وأما ما وقع  
بني كما يف هذف اآلية وكما يف قولره تعراىل يف سرورة الرروم يف القرعن منه مبنيا للمجهول فقد وقع انلب فاعله ضما املستعت

(فيومئذ ال تنفع الذين ظلمروا معرذرهتم وال هرم يسرتعتبون)، ويف سرورة اجلاثيرة (فراليوم ال كردرون منهرا وال هرم يسرتعتبون). 
 ففسرف الراغب فقال: االستعتاب أن يطلب من اإلنسان أن يطلب العتت اف. 

م يسرتعتب، ويقرال: علرى األصر  اسرتعتب فر ن فلرم يعترب. وهرذا اسرتعمال نشرأ عرن احلرذد. وعليه فقال: استعتب فلر 
وأصله: استعتب له، أي طلب منه أن يستعتب، فكثر يف االستعمال حىت قر  اسرتعمال اسرتعتب مبنيرا للمجهرول يف غرا 

 هذا املعىن. 
فهرو عطر  هرا  علرى عرام، ل هتمرام  وعط  (وال هم يستعتبون) على (ال يؤذن للرذين كفرروا) وإن كران أهرص منره، 

شصوصرره للداللررة علررى أهنررم مررأيوس مررن الرضررى عررنهم عنررد سررالر أهرر  املوقرر  حبيررث يعلمررون أن ال طالرر  يف اسررتعتاهبم، 
فلذلك ال يشرا أحرد علريهم أبن يسرتعتبوا. فرهن دعلرت (ال يرؤذن) كنايرة عرن الطررد فراملعىن: أهنرم يطرردون وال ةردون مرن 

 عتبوا. يشا عليهم أبن يست
[) عطر  علرى للرة (مث ال يرؤذن للرذين كفرروا). 85(وإذا رأخ الذين ظلموا العذاب فر  كفر  عرنهم وال هرم ينظررون] 

 و(إذا) شرطية ظرفية. 
 وللة (ف  كف ) دواب (إذا) وقرن ابلفا  لتأكيد معىن الشرطية واجلوابية لدفع احتمال االستئناد.  
ردا عرن معرىن الشررطية منصرواب بفعر  حمرذود لقصرد التهوير  يقتضري تقرديرف عردم وصاحب الكشاد دع  (إذا ظرفا جمر 

ودود متعلق للظرد فيقدر له متعلق مبا يناسرب، كمرا قردر يف قولره تعراىل (ويروم نبعرث). والتقردير: إذا رأخ الرذين ظلمروا 
 جواب. العذاب ثق  عليهم وبمتهم، وعلى هذا فالفا  يف قوله (ف  كف ) فصيحة وليست رابطة لل

و(الذين ظلموا) هم الذين كفروا، فالتعبا به من اإلظهار يف مقام اإلضرمار لقصرد إدررا  الصرفات املتلبسرني هبرا علريهم.  
واملعىن: ف  يؤذن للذين كفروا وال هم يستعتبون، مث يساقون إىل العذاب فهذا راوف ال كف  عرنهم، أي يسرألون ختفيفره أو 

 ب هلم شي  من ذلك. أتها اإلقحام فيه ف  يستجا
 وأطلق العذاب على عالته ومكانه.  
ودا  املسند إليه رربا عنه ابجلملة الفعلية، ألن اإلهبار ابجلملة الفعلية عن االسم يفيد تقوي احلكم، فأريرد تقروي حكرم  

كمررا حصرر  النفرري، أي أن عرردم ختفيرر  العررذاب عررنهم حمقررق الوقرروع ال طماعيررة يف إه فرره، فحصرر  أتكيررد هررذف اجلملررة  
 أتكيد اجلملة الق قبلها ابلفا ، أي فهم يلقون بسرعة يف العذاب. 

(وإذا رأخ الرررذين أشرررركوا شرررركا هم قرررالوا ربنرررا هررررؤال  شرررركاؤان الرررذين كنرررا نررردعو مررررن دونرررك فرررألقوا إلررريهم القرررول إنكررررم  
وا) هرم الرذين ظلمروا الرذين [) (الرذين أشررك87[ وألقروا إىل هللا يومئرذ السرلم وضر  عرنهم مرا كرانوا يفررتون]86لكراذبون]

يرون العذاب، وهم الذين كفروا والذين ال يرؤذن هلرم. وإدررا  هرذف الصر ت الرث   علريهم لرزايدة التسرجي  علريهم أبنرواع 
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إدرامهم الرادعة إىل تكذيب ما دعاهم هللا إليه، وهو نكتة اإلظهار يف مقام اإلضمار هنا، كما تقدم يف قوله تعراىل (وإذا 
 ظلموا العذاب). رأخ الذين 

    
 

 2383صفحة : 
 
فاإلشراك املقصود هنا هو إشراكهم األصنام يف صفة اإلهلية مع هللا تعاىل، فيتعني أن يكون املراد ابلشرركا  األصرنام، أي   

الشركا    حسب اعتقادهم. وهبذا االعتبار أضي  لفرظ (شرركا ) إىل ضرما (الرذين ظلمروا) يف قولره تعراىل (شرركا هم)،  
قول هالد بن الصقعب النهردي لعمررو برن معرد يكررب وقرد  رد  عمررو يف جملرس قروم أبنره أغرار علرى برين هنرد وقتر  ك

هالرردا، وكرران هالررد حتضرررا يف ذلررك ا لررس فنرراداف: مهرر  أاب ثررور قتيلررك يسررمع، أي قتيلررك املزعرروم، فاإلضررافة للررتهكم. 
 م. واملعىن: إذا رأخ الذين أشركوا الشركا  عندهم، أي يف ظنه

 ولك أن جتع  لفظ (شركا ) لقبا زال منه معىن الوص  ابلشركة وصار لقبا لإصنام، فتكون اإلضافة على أصلها.  
 واملعىن: أهنم يرون األصنام حني تقذد معهم يف النار، قال تعاىل (وقودها الناس واحلجارة).  
فضحا هلم، كقوله تعراىل (يروم تشرهد علريهم ألسرنتهم)،  وقوهلم (ربنا هؤال  شركاؤان) إما من قبي  االعرتاد عن غا إرادة 

وإما من قبي  التنص  وإلقا  التبعة على املعبودات كرأهنم يقولرون هرؤال  أغرروان بعبرادهتم مرن قبير  قولره تعراىل (وقرال الرذين 
 اتبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كما تربأوا منا). 

بادرة بتكذيب ما تضرمنه مقراهلم، أنطرق هللا تلرك األصرنام فكرذبت مرا تضرمنه والفا  يف (فألقوا) للتعقيب للداللة على امل 
 مقاهلم من كون األصنام شركا   ، أو من كون عبادهتم إبغرا  منها تفضحيا هلم وحسرة عليهم. 

 واجلمع يف اسم اإلشارة واسم املوصول لع العق   دراي على اعتقادهم إهلية األصنام.  
نام غا دار على املتعارد عرب عنه ابإللقا  املؤذن بكون القول أدراف هللا على أفواف األصنام من دون وملا كان نطق األص 

 أن يكونوا انطقني فكأنه سقل منها. 
 وإسناد اإللقا  إىل ضما الشركا  جماز عقلي ألهنا مظهرف.  
 املوصول للعق  .  وأدرخ عليهم ضما لع العق   يف فع  (ألقوا) مشاكلة السم اإلشارة واسم 
ووصفهم ابلكذب متعلرق مبرا تضرمنه ك مهرم أن أولئرك عهلرة يردعون مرن دون هللا علرى  رو مرا وقرع يف احلرديث:  فيقرال  

للنصررارخ: مررا كنررتم تعبرردون، فيقولررون: كنررا نعبررد املسرريح ابررن هللا، فيقررال هلررم: كررذبتم مررا اختررذ هللا مررن ولررد  . وأمررا صررريح  
 شركاؤان الذين كنا ندعو من دونك) فهم صادقون فيه. ك مهم وهو قوهلم (هؤال  

وللررة (إنكررم لكرراذبون) برردل مررن (القررول). وأعيررد فعرر  (ألقرروا) يف قولرره (وألقرروا إىل هللا يومئررذ السررلم) الهررت د فاعرر   
 اإللقا ، فضما القول الثاين عالد إىل (الذين أشركوا). 
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لقوا) السابق. ولك أن جتعر  اإللقرا  متثري  حلراهلم حبرال احملرارب إذا غلرب ولك أن جتع  فع  (ألقوا) الثاين مماث  لفع  (أ 
 إذ يلقي س حه بني يدي غالبه، ففي قوله (ألقوا) مكنية متثيلية مع ما يف لفظ (ألقوا) من املشاكلة. 

 والسلم  بفتح ال م  : االستس م، أي الطاعة وترك العناد.  
عنهم وزايلهم ما كانوا بفرتونه يف الدنيا من االهت فات لإصنام مرن أهنرا تسرمع  (وض  عنهم ما كانوا يفرتون) أي غاب 

 هلم و و ذلك. 
[) ملا ذكر العذاب الذين هم القوف 88(الذين كفروا وصدوا عن سبي  هللا زدانهم عذااب فوق العذاب مبا كانوا يفسدون] 

 كفرهم أبهنم يصدون الناس عن اتباع اإلس م، وهرو املرراد على كفرهم استأن  هنا بذكر زايدة العذاب هلم على الزايدة يف
ابلصد عن سبي  هللا، أي السربي  املوصرلة إىل هللا، أي إىل الكرون يف أوليالره وحزبره. واملقصرود: تنبيره املسرلمني إىل كيردهم 

 وإفسادهم، والتعري  ابلتحذير من الوقوع يف شراكهم. 
 وزايدة العذاب: مضاعفته.  
 قولره تعرراىل (فروق العررذاب) تعرير  اجلرنس املعهررود حيرث تقرردم ذكررف يف قولره تعرراىل (وإذا رأخ الرذين ظلمرروا والتعرير  يف 

العررذاب)، ألن عررذاب كفرررهم ملررا كرران معلومررا بكثرررة احلررديث عنرره صررار كرراملعهود، وأمررا عررذاب صرردهم النرراس فرر  كطررر 
 ابلبال فكان جمهوال فناسبه التنكا. 

سردون) للسرببية. واملرراد: إفسرادهم الرراغبني يف اإلسر م بتسروي  البقرا  علرى الكفرر، كمرا فعلروا مرع والبا  يف (مبرا كرانوا يف 
 األعشى حني دا  مكة راغبا يف اإلس م مادحا الرسول صلى هللا عليه وسلم بقصيدة:          

 ه  اغتمضت عيناك ليلة أرمدا     
 

 2384صفحة : 
 
فعلروا مرع عرامر برن الطفير  الدوسري فهنره قردم مكرة فمشرى إليره ردرال مرن قرري   وقصته يف كتب الساة واألدب. وكما  

فقالوا: اي طفي  إنك قدمت ب دان وهذا الرد  الذي بني أظهران قد أعضر  بنرا وقرد فررق لاعتنرا وشرتت أمرران وإمنرا قولره  
ذكر يف قصة إس م أيب ذر  كالسحر، وإان خنشى عليك وعلى قومك ما قد ده  علينا ف  تكلمنه وال تسمعن منه. وقد 

 كي  تعرضوا له ابألذخ يف املسجد احلرام حني علموا إس مه. 
(ويوم نبعث يف ك  أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ودئنا بك شهيدا على هؤال ) تكريرر جلملرة (ويروم نبعرث مرن كر  أمرة  

ال ) على للة (ويوم نبعث يف ك  أمة شهيدا مث ال يؤذن للذين كفروا) ليبىن عليه عط  للة (ودئنا بك شهيدا على هؤ 
 شهيدا عليهم). 

وملررا كررران تكريررررا أعيرررد نظررا اجلملرررة علرررى صرررورة اجلملررة املؤكررردة مقرتنرررة ابلرررواو، وألن يف هررذف اجلملرررة زايدة وصررر  (مرررن  
 أنفسهم) فحصلت ممايرة مع اجلملة السابقة واملمايرة مقتضية للعط  أيضا. 
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لسابقة أنه لبعد ما بني اجلملتني مبا اعرتض بينهما من قوله تعراىل (مث ال يرؤذن للرذين  ومن دواعي تكرير مضمون اجلملة ا 
 كفروا) إىل قوله (مبا كانوا يفسدون)، فهو كاإلعادة يف قول لبيد:          

 فتنازعا سبطا يطا ظ لره                      كدهان مشعلة يشب ضراما   
كرردهان انر سررراطع أسناهنرررا مررع أن اإلعررادة هنررا أدرردر ألن الفصررر                 مشررمولة غلثررت بنابررت عرررفج          

 أطول. 
 وقد حص  من هذف اإلعادة أتكيد التهديد والتسجي .  
وعدي فع  (نبعث) هنا حبرد (يف)، وعدي نظاف يف اجلملة السابقة حبررد (مرن) ليحصر  التفرنن برني املكرررين جتديردا  

 لنشاط السامعني. 
هذف اجلملة أن الشهيد يكرون مرن أنفسرهم زايدة يف الترذكا أبن شرهادة الرسر  علرى األمرم شرهادة ال مطعرن هلرم  وزيد يف 

 فيها ألهنا شهود من قومهم ال ةد املشهود عليهم فيها مساغا للطعن. 
مرة هللا علريهم و  خت  أيضا بعد التعري  ابلتحذير من صد الكرافرين عرن سربي  هللا مرن حسرن موقرع ترذكا املسرلمني بنع 

 إذ بعث فيهم شهيدا يشهد هلم مبا ينفعهم ومبا يضر أعدالهم. 
 والقول يف بقية هذف اجلملة مث  ما سبق يف نظاهتا.  
 وملا بعث الشهدا  لإمم املاضية مرادا به بعثهم يوم القيامة عرب عنه ابملضارع.  
ى للررة (ويرروم نبعررث) كلهررا. فرراملعىن: ودئنررا بررك ملررا وللررة (ودئنررا بررك شررهيدا علررى هررؤال ) ةرروز أن تكررون معطوفررة علرر 

أرسلناك إىل أمتك شهيدا عليهم، أي مقدرا أن تكون شرهيدا علريهم يروم القيامرة، ألن النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم ملرا كران 
جمري  حصر  حيا يف عن نزول هذف اآلية كان شهيدا يف احلال واالستقبال، فاهتا لفظ املاضي يف (دئنا) ل شارة إىل أنه 

 من يوم بعثته. 
ويعلم من ذلك أنه  ص  يوم القيامة بطريق املساواة لبقية إهوانه الشهدا  علرى األمرم، إذ املقصرود مرن ذلرك كلره هتديرد  

 قومه و ذيرهم. وهذا الوده شديد املناسبة أبن يعط  عليه قوله تعاىل (ونزلنا عليك الكتاب) اآلية. 
ئنا بك شهيدا) ليست معطوفة على (نبعث) حبيث تده  يف حيز الظرد وهو(يروم)، وقد علمت من هذا أن للة (ود 

ب  معطوفة على جمموع للة (يوم نبعث)، ألن املقصود: ودئنا بك شهيدا من وقت إرسالك. وعلرى هرذا يكرون الكر م 
 مت عند قوله (من أنفسهم)، فيحسن الوق  عليه لذلك. 

 
أمررة شررهيدا) فتررده  يف حيررز الظرررد ويكررون املاضرري مسررتعم  يف معررىن  وةرروز أن تعطرر  علررى للررة (نبعررث مررن كرر  

االستقبال جمازا لتحقق وقوعه، فشابه به ما حص  ومضى، فيكون الوق  على قوله (شهيدا). ويتحص  من تميرا صريمة 
 الفع  املضارع إىل املاضي هتيئ عط  (ونزلنا عليك الكتاب). 
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) أبنرره مررن أنفسررهم ألنرره مبعررو  إىل ليررع األمررم وشررهيد علرريهم ليعررا، وأمررا و  يوصرر  الرسررول (عليرره الصرر ة والسرر م 
وصفه بذلك يف قوله تعاىل (لقد دا كم رسول مرن أنفسركم) يف سرورة التوبرة فرذلك وصر  كاشر  اقتضراف مقرام الترذكا 

 للمخاطبني من املنافقني الذين ضموا الكفر اب  كفران نعمة بعث رسول إليهم من قومهم. 
يف قولره (علرى هرؤال ) مرا يقتضري ختصريص شرهادته بكوهنرا شرهادة علرى املتحرد  عرنهم مرن أهر  الشررك، ولكررن ولريس  

 اقتصر عليهم ألن الك م دار يف هتديدهم و ذيرهم. 
    
 

 2385صفحة : 
 
اإلشرارة  و(هؤال ) إشارة إىل حاضر يف الذهن وهم املشركون الذين أكثر احلديث علريهم. وقرد تتبعرت مواقرع أمثرال اسرم  

هذا يف القرعن فرأيته يعين به املشركون من أه  مكة. وتقدم بيانه عند قوله تعاىل (ودئنا بك على هؤال  شهيدا) يف سورة 
 النسا ، وقوله تعاىل (فهن يكفر هبا هؤال ) يف سورة األنعام. 

ة (ودئنرا برك شرهيدا) [) عطر  علرى للر89(ونزلنا عليك الكتاب تبني لكر  شري  وهردخ ورمحرة وبشررخ للمسرلمني] 
أي أرسلناك شهيدا على املشركني وأنزلنا عليرك القررعن لينتفرع بره املسرلمون، فرسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم شرهيد علرى 

 املكذبني ومرشد للمؤمنني. 
لكتراب وهذا ختلص للشروع يف تعداد الرنعم علرى املرؤمنني مرن نعرم اإلرشراد ونعرم اجلرزا  علرى األمثرال وبيران بركرات هرذا ا 

 املنزل هلم. 
 وتعري  الكتاب للعهد، وهو القرعن.  
و(تبياان) مفعول ألدله. والتبيان مصدر دال على املبالمة غي املصدرية، مث أريد به اسم الفاع  فحصلت مبالمتران، وهرو   

مبعررىن اللقررا  ال مبعررىن بكسرر التررا   ، وال يودررد مصرردر برروزن تفعرال  بكسررر التررا   إال تبيرران مبعررىن البيرران كمرا هنررا. وتلقررا  
 النكان، وما سوخ ذلك من املصادر الواردة على هذا الزنة  بفتح التا   . 

وأما أمسا  الذوات والصفات الواردة على هرذف الزنرة فهري  بكسرر الترا   وهري قليلرة، عرد منهرا: متثرال، وتننبرال، للقصرا.  
شرري ) يفيرد العمرروم، إال أنرره عمرروم عرريف يف دالرررة مررا ملثلرره وأهناهرا ابررن مالررك يف نظرم الفوالررد إىل أربررع عشررر كلمرة و(كرر  

جتي  األداين والشرالع: من إص ح النفروس، وإكمرال األهر ق، وتقرومي ا تمرع املردين، وتبرني احلقروق، ومرا تتوقر  عليره 
قررالق الرردعوة مررن االسررتدالل علررى الوحدانيررة، وصرردق الرسررول صررلى هللا عليرره وسررلم، ومررا أييت مررن هرر ل ذلررك مررن احل

العلمية والدقالق الكونية، ووص  أحوال األمم، وأسباب ف حها وهسارها، واملوعظة آباثرها بشواهد التاريخ، وما يتخل  
 ذلك من قوانينهم وحضاراهتم وصنالعهم. 

ويف هرر ل ذلررك كلرره أسرررار ونكررت مررن أصررول العلرروم واملعررارد صرراحلة ألن تكررون بيرراان لكرر  شرري  علررى ودرره العمرروم  
إن سلك يف بياهنا طريق التفصي  واستنا فيها مبا شرح الرسول صلى هللا عليه وسلم وما قفاف به أصحابه وعلما   احلقيقي
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أمترره، مث مررا يعررود إىل الرتغيررب والرتهيررب مررن وصرر  مررا أعررد للطررالعني ومررا أعررد للمعرضررني، ووصرر  عررا  الميررب واحليرراة 
يف هرذا المررض اجللير ، فيرؤول ذلرك العمروم العرريف بصرريه إىل  اآلهرة. ففي ك  ذلك بيان لك  شي  يقصد بيانره للتبصرر
 عموم حقيقي بضمنه ولوازمه. وهذا من أبدع اإلعجاز. 

وهررص ابلررذكر اهلرردخ والرمحررة والبشرررخ ألمهيتهررا، فاهلرردخ مررا يردررع مررن التبيرران إىل تقررومي العقالررد واألفهررام واإلنقرراذ مررن  
اتني الررردنيا واألهررررخ، والبشررررخ مرررا فيررره مرررن الوعرررد ابحلسرررنيني الدنيويرررة الضررر ل. والرمحرررة مرررا يردرررع منررره إىل سرررعادة احليررر

 واألهروية. 
 وك  ذلك للمسلمني دون غاهم ملا أعرضوا عنه حرموا أنفسهم االنتفاع شواصه كلها.  
م يف فررال م يف (لكرر  شرري ) متعلررق ابلتبيرران، وهرري الم التقويررة، ألن (كرر  شرري ) يف معررىن املفعررول برره ل(تبيرراان). والرر  

 (للمسلمني) الم العلة بتنازع تعلقها (تبيان وهدخ ورمحة وبشرخ) وهذا هو الوده. 
[) 90(إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وإيت  ي ذي القرمب وينهى عرن الفحشرا  واملنكرر والبمري يعظكرم لعلكرم ترذكرون] 

خلص إىل تبيرران أصررول اهلرردخ يف ملررا دررا  أن هررذا القرررعن تبيرران لكرر  شرري  وهرردخ ورمحررة وبشرررخ للمسررلمني حسررن الررت
التشريع للدين اإلس مي العالدة إىل األمر والنهي، إذ الشرريعة كلهرا أمرر وهنري والتقروخ منحصررة يف االمتثرال واالدتنراب. 

 فهذف اآلية استئناد لبيان كون الكتاب تبياان لك  شي ، فهي دامعة أصول التشريع. 
شأن ما حوته. وتصديرها ابسم اجل لة للتشري ، وذكر (أيمر) (وينهى) دون أن وافتتاح اجلملة حبرد التوكيد ل هتمام ب 

 يقال: اعدلوا وادتنبوا الفحشا ، للتشويق. ونظاف ما يف احلديث (إن هللا يرضى لكم ث اث ويكرف لكم ث اث) احلديث. 
    
 

 2386صفحة : 
 
لرادعررة إىل الضررروري واحلررادي مررن احلقرروق الذاتيررة والعرردل: إعطررا  احلررق إىل صرراحبه. وهررو األصرر  اجلررامع للحقرروق ا  

وحقرروق املعررام ت، إذ املسررلم مررأمور ابلعرردل يف ذاترره، قررال تعرراىل (وال تلقرروا أبيررديكم إىل التهلكررة)، ومررأمور ابلعرردل يف 
العالليرة املعاملة وهي معاملة، مع هالقه ابالعرتاد له بصفاته وأبدا  حقوقه؛ ومعاملة مع املخلوقرات مرن أصرول املعاشررة 

واملخالطررة االدتماعيررة وذلررك يف األقرروال واألفعررال، قررال تعرراىل (وإذا قلررتم فاعرردلوا ولررو كرران ذا قرررمب)، وقررال تعرراىل (وإذا 
 حكمتم بني الناس أن  كموا ابلعدل) وقد تقدم يف سورة النسا . 

ومعاملرة مرع األمرم، قرال  ومن هذا تفرعت شعب نظام املعرام ت االدتماعيرة مرن عداب، وحقروق وأقضرية، وشرهادات، 
 تعاىل (وال ةرمنكم شن ن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوخ). 

ومردع تفاصي  العدل إىل أدلة الشريعة. فالعدل هنا كلمة جمملة دامعة وفهي إبلاهلا مناسبة إىل أحوال املسرلمني حرني   
الشرالع وإىل ما رمسته الشريعة مرن البيران يف مواضرع ايفرا ،  كانوا مبكة، فيصار فيها إىل ما هو مقرر بني الناس يف أصول

 فحقوق املسلمني بعضهم على بع  من األهوة والتناصح قد أصبحت من العدل بوضع الشريعة اإلس مية. 
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الزما  وأما اإلحسان فهو معاملة ابحلسىن ممن ال يلزمه إىل من هو أهلها. واحلسن: ما كان حمبواب عند املعام  به و  يكن 
لفاعله، وأع ف ما كان يف دانب هللا تعاىل مما فسرف النهللا صرلى هللا عليره وسرلم بقولره (اإلحسران أن تعبرد هللا كأنرك ترراف، 
فهن   تكن ترراف فهنره يرراك). ودون ذلرك التقررب إىل هللا ابلنوافر . مث اإلحسران يف املعاملرة فيمرا زاد علرى العردل الوادرب، 

 ال واألفعال ومع سالر األصناد إال ما حرم اإلحسان حبكم الشرع. وهو يده  يف ليع األقو 
ومن أد  مراتب اإلحسان ما يف حديث املوطأ:  أن امرأة بميرا رأت كلبرا يلهرث مرن العطر  أيكر  الثررخ فنزعرت هفهرا  

 وأدلته يف بئر ونزعت فسقته فمفر هللا هلا  . 
 قلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة  .  ويف احلديث  إن هللا كتب اإلحسان على ك  شي  فهذا 
 ومن اإلحسان أن ةازي احملسن إليه احملسن على إحسانه إذ ليس اجلزا  بوادب.  
فررهىل حقيقررة اإلحسرران تردررع أصررول وفررروع عداب املعاشرررة كلهررا يف العاللررة والصررحبة. والعفررو عررن احلقرروق الوادبررة مررن  

ني عررن النرراس وهللا  ررب احملسررنني). وتقرردم عنررد قولرره تعرراىل (وابلوالرردين إحسرراان) يف سررورة اإلحسرران لقولرره تعرراىل (والعرراف
 األنعام. 

وهص هللا ابلذكر من دنس أنواع العدل واإلحسان نوعا مهما يكثر أن يمف  الناس عنه ويتهاونوا حبقه أو بفضرله، وهرو  
ألبعد واتقا  شرف، كما تقررر يف نفوسرهم المفلرة عرن القريرب إيتا  ذي القرمب فقد تقرر يف نفوس الناس االعتنا  ابدت ب ا

واالطمئنان من دانبه وتعود التساه  يف حقوقه. وألد  ذلك كثر أن أيهذوا أموال األيتام من مواليهم، قال تعراىل (وعتروا 
اآليرة. وألدر  ذلرك  اليتامى أمواهلم)، وقال (وعت ذا القرمب حقه)، وقال (ومرا يتلرى علريكم يف الكتراب يف يترامى النسرا )

صرفوا معظم إحساهنم إىل األبعدين الدت ب احملمدة وحسن الذكر بني الناس. و  يزل هذا ايلق متفشريا يف النراس حرىت 
 يف اإلس م إىل اآلن وال يكرتثون ابألقربني. 

تررب علريكم إذا حضررر وقرد كرانوا يف اجلاهليررة يقصردون بوصررااي أمرواهلم أصررحاهبم مرن ودروف القرروم، ولرذلك قررال تعراىل (ك 
أحدكم املروت إن تررك هراا الوصرية للوالردين واألقرربني). فخرص هللا ابلرذكر مرن برني درنس العردل ودرنس اإلحسران إيترا  
املررال إىل ذي القرررمب تنبيهررا للمررؤمنني يومئررذ أبن القريررب أحررق ابإلنصرراد مررن غرراف وأحررق ابإلحسرران مررن غرراف ألنرره حمرر  

 حة أنواع كثاة. المفلة وألن مصلحته أددخ من مصل
 وهذا رادع إىل تقومي نظام العاللة والقبيلة هتيئة بنفوس الناس إىل أحكام املواريث الق شرعت فيما بعد.  
وعط  ايا  على العرام اهتمامرا بره كثرا يف الكر م، فهيترا  ذي القررمب ذو حكمرني: ودروب لبعضره. وفضريلة لبعضره،  

 . وذلك قب  فرض الوصية، مث فرض املواريث
وذو القرمب: هو صاحب القرابة، أي من املؤيت. وقد تقدم عند قوله تعاىل (وإذا قلتم فاعردلوا ولرو كران ذا قررمب) يف سرورة  

 األنعام. 
واإليتا : اإلعطا . واملراد: إعطا  املال، قرال تعراىل (قرال أمتردونين مبرال فمرا عاتين هللا هرا ممرا عاتكرم)، وقرال (وعترى املرال  

 على حبه). 
 وهنى هللا عن الفحشا  واملنكر والبمي وهي أصول املفاسد.  
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 2387صفحة : 
 
فأما الفحشا : فاسم دامع لك  عم  أو قول تستفظعه النفوس لفسادف من اآلاثم الرق تفسرد نفرس املرر : مرن اعتقراد    

سرررقة أو قررذد أو غصررب ابطرر  أو عمرر  مفسررد للخلررق، والررق تضررر أبفررراد النرراس حبيررث تلقرري فرريهم الفسرراد مررن قترر  أو 
مال، أو تضر حبال ا تمع وتده  عليه االضطراب من حرابة أو ز  أو تقامر أو شرب مخر. فده  يف الفحشا  ك  ما 
يودرب اهرت ل املناسرب الضررروري، وقرد مساهرا هللا الفرواح . وتقرردم ذكرر الفحشرا  عنرد قولرره تعراىل (إمنرا أيمرركم ابلسررو  

 قوله (ق  إمنا حرم ريب الفواح ) يف سورة األعراد وهي مكية. والفحشا ) يف سورة البقرة، و 
وأما املنكر فهو ما تستنكرف النفوس املعتدلة وتكرهه الشريعة من فع  أو قول، قال تعاىل (وإهنم ليقولون منكرا من القرول  

رتبة املكروف فهنه منهي عنه. ومش  وزورا)، وقال (وأتتون يف انديكم املنكر). واالستنكار مراتب، منها مرتبة احلرام، ومنها م
 املنكر ك  ما يفضي إىل اإله ل ابملناسبة احلادي، وكذلك ما يعط  املناسب التحسيين بدون ما يفضي منه إىل ضر. 

وهص هللا ابلذكر نوعا من الفحشا  واملنكر، وهرو البمري اهتمامرا ابلنهري عنره وسردا لذريعرة وقوعره، ألن النفروس تنسراق  
المضب وتمف  عما يشمله من النهي من عموم الفحشا  بسب فشوف بني الناس؛ وذلك أن العررب كرانوا أهر  إليه بدافع 

أبس وشجاعة وإاب ، فكانوا يكثر فيهم البمي علرى المرا إذا لقري املعجرب بنفسره مرن أحرد شريئا يكرهره أو معاملرة يعردها 
الررذب عمررا يسررميه الشرررد وقرربح جمرراوزة حررد  هضررمية وتقصرراا يف تعظيمرره. وبررذلك كرران كررتلل علررى مريررد البمرري حسررن

 اجلزا . 
فالبمي هو االعتدا  يف املعاملة، إما بدون مقابلة ذنب كالمارة الرق كانرت وسريلة كسرب يف اجلاهليرة، وإمرا مبجراوزة احلرد  

لريكم واتقروا يف مقابلة الذنب كاإلفراط يف املؤاهذة، ولذا قال تعراىل (فمرن اعتردخ علريكم فاعتردوا عليره مبثر  مرا اعتردخ ع
هللا). وقال (ذلك ومن عاقب مبث  ما عوقب به مث بمي عليه لينصرنه هللا). وقد تقردم عنرد قولره تعراىل (واإلمث والبمري بمرا 

 احلق) يف سورة األعراد. 
فهذف اآلية لعرت أصرول الشرريعة يف األمرر بث ثرة، والنهري عرن ث ثرة، بر  يف األمرر بشريئني وتكملرة، والنهري عرن شريئني  

 وتكملة. 
روخ أمحررد بررن حنبرر : أن هررذف كانررت السرربب يف متكررن اإلميرران مررن عثمرران ابررن مظعررون، فههنررا ملررا نزلررت كرران عثمرران بررن  

مظعون جبانب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان حديث اإلس م، وكان إسر مه حيرا  مرن النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم 
تقر اإلميرران يف قلررهللا. وعررن عثمرران بررن أيب العررا : كنررت عنررد رسررول هللا وقراهررا النررهللا عليرره. قررال عثمرران: فررذلك حررني اسرر

صرلى هللا عليره وسررلم دالسرا إذ شرخص بصرررف، فقرال: أاتين دربير  فررأمرين أن أضرع هرذف اآليررة هبرذا املوضرع (إن هللا أيمررر 
 هرذا املوضرع صراحلا ألن ابلعدل) اآلية اف. وهذا يقتضي أن هذف اآلية   تنزل متصلة ابآلايت الق قبلهرا فكران وضرعها يف
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يكون بياان آلية (ونزلنا عليك الكتاب تبياان لك  شي ) اخل، وألن تكرون مقدمرة ملرا بعردها (وأوفروا بعهرد هللا إذا عاهردمت) 
 اآلية. 

 وعن ابن مسعود: أن هذف اآلية ألع عية يف القرعن.  
نه إال أمرر هللا بره يف هرذف اآليرة، ولريس مررن وعرن قترادة: لريس مرن هلرق حسررن كران أهر  اجلاهليرة يعملرون بره ويستحسررنو  

 هلق كانوا يتعايرونه بينهم إال هنى هللا عنه وقدح فيه، وإمنا هنى عن سفاس  األه ق ومذامها. 
وروخ ابررن مادرره عررن علرري قررال: أمررر هللا نبيرره أن يعرررض نفسرره علررى قبالرر  العرررب، فخرررج، فوقرر  علررى جملررس قرروم مررن  

دعاهم إىل اإلس م وأن ينصروف، فقال مفروق بن عمرو منهم: إالم تردعوان أهرا قرري ، فرت  شيبان بن ثعلبة يف املوسم. ف
علرريهم رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم (أن هللا أيمررر ابلعرردل واإلحسرران) اآليررة. فقررال: دعرروت وهللا إىل مكررارم األهرر ق 

 وحماسن األعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. 
ات الشهاة الق شهد هبا الوليد بن املماة للقرعن من قوله (إن له حل وة، وإن عليه لط وة، وإن أع ف وقد روي أن الفقر  

 ملثمر، وإن أسفله ملمدق، وما هو بك م بشر) قاهلا عند مساع هذف اآلية. 
    
 

 2388صفحة : 
 
  99يرة مرن معراين ايرا فلمرا اسرتخل  سرنة وقرد اهتردخ ايليفرة عمرر برن عبرد العزيرز  رمحره هللا  إىل مرا لعتره هرذف اآل  

كترب أيمرر ايطبرا  برت وة هرذف اآليرة يف ايطبرة يروم اجلمعررة وجتعر  ت وهترا عوضرا عمرا كرانوا أيتونره يف هطبرة اجلمعرة مررن  
كلمات سب علي بن أيب طالب  رضي هللا عنه  . ويف ت وة هذف اآلية عوضا عن ذلك السب دقيقة أهنا تقتضي النهري 

 لسب إذ هو من الفحشا  واملنكر والبمي. عن ذلك ا
 و  أق  على تعيني الوقت الق ابتدع فيه هذا السب ولكنه   يكن يف ه فة معاوية  رضي هللا عنه  .  
ويف الساة احللبيرة أن الشريخ عرز الردين برن عبرد السر م ألر  كترااب مسراف  الشرجرة  برني فيره أن هرذف اآليرة اشرتملت علرى  

 لشرعية يف سالر األبواب الفقهية ومساف السبكي يف الطبقات  شجرة املعارد  . ليع األحكام ا
 وللة (يعظكم) يف موضع احلال من اسم اجل لة.  
والوعظ: ك م يقصد منه إبعاد املخاطب به عن الفساد و ريضه علرى الصر ح. وتقردم عنرد قولره تعراىل (فرأعرض عرنهم  

 وعظهم) يف سورة النسا . 
 لمسلمني ألن املوعظة من شأن من هو حمتاج للكمال النفساين، ولذلك قارهنا ابلردا  ب(لعلكم تذكرون). وايطاب ل 
والتذكر: مرادعة املنشي املمفول عنه، أي ردا  أن تتذكروا، أي تتذكروا هبذف املوعظة ما اشتملت عليه فههنا دامعة ابقية  

 يف نفوسكم. 
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[) 91نقضوا األميان بعد توكيدها وقد دعلتم هللا عليكم كفي  إن هللا يعلم ما تفعلرون](وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدمت وال ت 
ملا أمر هللا املؤمنني مب ك املصاس وهناهم عن م ك املفاسد مبا أومأ إليه قوله (يعظكم لعلكم تذكرون)، فكان ذلك مناسبة 

أهنرم قرد صراروا إىل كمرال وهرا برذلك الكتراب املبرني حسنة هلذا االنتقال الذي هو من أغراض تفنن القرعن، وأوضرح هلرم 
لك  شي . وال درم ذكرهم الوفا  ابلعهد الذي عاهدوا هللا عليه عندما أسلموا. وهرو مرا ابيعروا عليره النرهللا صرلى هللا عليره 

ن وقرت وسرلم ممرا فيره: أن ال يعصروف يف معررود. وقرد كران النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم أيهرذ البيعرة علرى كر  مرن أسرلم مر
 ابتدا  اإلس م يف مكة. 

وتكررررت البيعررة قبيرر  اهلجرررة وبعرردها علررى أمررور أهرررخ، مثرر  النصرررة الررق ابيررع عليهررا األنصررار ليلررة العقبررة، ومثرر  بيعررة  
 احلديبية. 

وايطراب للمسررلمني يف احلفراي علررى عهردهم حبفررظ الشرريعة. وإضررافة العهرد إىل هللا ألهنررم عاهردوا النررهللا صرلى هللا عليرره  
سلم على اإلس م الذي دعاهم هللا إليه، فهم قد عاهدوا هللا كما قال (إن الذين يبايعونرك إمنرا يبرايعون هللا)، وقرال (مرن و 

 املؤمنني ردال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه). واملقصود:  ذير الذين كانوا حديثي عهد ابإلس م من أن ينقضوا عهد هللا. 
خاطبني قد عاهدوا هللا على اإلميان والطاعة، فاإلتيان ابسم الزمان لتأكيد الوفا . فاملعىن: أن و(إذا)  رد الظرفية، ألن امل 

مررن عاهررد ودررب عليرره الوفررا  ابلعهررد. والقرينررة علررى ذلررك قولرره (وال تنقضرروا األميرران بعررد توكيرردها وقررد دعلررتم هللا علرريكم  
 كفي ). 

عهد هللا من بعد ميثاقه) يف سورة البقرة. وكرذلك الرنق  تقردم يف  والعهد: احلل . وتقدم يف قوله تعاىل (الذين ينقضون 
تلك اآلية، ونق  األميان: إبطال ما كانت ألدله. فالنق  إبطال احمللود عليه ال إبطال القسم، فجع  إبطال احمللرود 

 . عليه نقضا لليمني يف قوله (وال تنقضوا األميان) هتوي  وتمليظا للنق  ألنه نق  حلرمة اليمني
و(بعررد توكيررردها) زايدة يف التحرررذير، ولررريس قيررردا للنهررري ابلبعديرررة، إذ املقصرررود أميررران معلومرررة وهررري أميررران العهرررد والبيعرررة،  

 وليست فيها بعدية. 
و(بعررد) هنررا مبعررىن (مرررع)، إذ البعديررة واملعيررة أثرمهررا واحرررد هنررا، وهررو حصررول توثيرررق األميرران وتوكيرردها، كقررول الشرررميذر  

 احلارثي:          
بين عمنا ال تذكروا الشعر بعدما                      دفنرتم بصرحرا  الممرا القوافرريا أي ال ترذكروا أنكرم شرعرا  وأن لكرم   

شعرا، أو ال تنطقوا بشعر مع ودود أسباب اإلمساك عنه يف وقعة صحرا  المما، وقوله تعاىل (بئس االسرم الفسروق بعرد 
 هللا من بعد ميثاقه). اإلميان)، وقوله (الذين ينقضون عهد 

    
 

 2389صفحة : 
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و التوكيررد: التوثيررق وتكريررر الفترر . ولرريس هررو توكيررد اللفررظ كمررا تومهرره بعضررهم فهررو ضررد الررنق . وإضررافته إىل ضررما   
(األميان) ليس من إضافة املصدر إىل فاعله وال إىل مفعوله إذ   يقصد ابملصدر التجدد ب  االسم، فهي اإلضافة األصلية 

معىن ال م، أي التوكيد الثابت هلا املختص هبا. واملعىن: بعد ما فيها من التةكيد، وبينه قوله (وقرد دعلرتم هللا علريكم   على
 كفي ). 

واملعىن: وال تنقضروا األميران بعرد حلفهرا. ولريس يف اآليرة إشرعار ابن مرن اليمرني مرا ال حررج يف نقضره، وهرو مرا مسروف ميرني  
 يع النظم القرعين. اللمو، وذلك انزالق عن مه

ويؤيد ما فسرانف قوله (وقد دعلتم هللا عليكم كفي ) الواقع موقع احلال من ضما (ال تنقضوا)، أي ال تنقضوا األميران يف  
حال دعلكم هللا كفي  على أنفسكم إذا أقسمتم ابمسه، فهن مدلول القسم أنه إشرهاد هللا بصردق مرا يقولره املقسرم: فيرأيت 

تيران برذات الشراهد. ولرذلك مسري احللر  شرهادة يف مواضرع كثراة، كقولره (فشرهادة أحردهم أربرع شرهادات ابسم هللا كاإل
 اب  إنه ملن الصادقني). واملعىن: أن هذف احلالة أظهر يف استحقاق النهي عنها. 

 والكفي : الشاهد والضامن والرقيب على الشي  املراعى لتحقيق المرض منه.  
سم هللا إشهاد   وكفالة به. وقد كانوا عند العهد  لفون ويشرهدون الكفر   ابلتنفيرذ، قرال احلرار  واملعىن: أن القسم اب 

 بن حلزة:          
واذكرررررروا حلررررر  ذي ا ررررراز ومررررراق                      دم فيررررره العهررررررود والركرفرررررر   و(علررررريكم) متعلرررررق ب(دعلرررررتم) ال   

ي ، أي فهو الكفير  واملكفرول لره مرن ابب قروهلم: أنرت ايصرم واحلكرم، ب(كفي ) أي أقمتموف على أنفسكم مقام الكف
 وقوله تعاىل (وظنوا أن ال ملجأ من هللا إال إليه). 

وللرررة (إن هللا يعلرررم مرررا تفعلرررون) معرتضرررة. وهررري هررررب مرررراد منررره التحرررذير مرررن التسررراه  يف التمسرررك ابإلميررران واإلسررر م  
 لتوكيد ب(إن) ل هتمام ابيرب. لتذكاهم أن هللا يطلع على ما يفعلونه، فا

 وكذلك التأكيد ببنا  اجلملة ابملسند الفعلي دون أن يقال: إن هللا عليم. وال: قد يعلم هللا.  
 واهتا الفع  املضارع يف (يعلم) ويف (تفعلون) لداللته على التجدد، أي كلما فعلوا فع  فا  يعلمه.  
وأوفوا بعهد هللا) إىل هنا أتكيد الوصاية حبفظ عهد األميران، وعردم االرترداد إىل واملقصود من هذف اجلم  كلها من قوله ( 

الكفر، وسد مداه  فتنة املشركني إىل نفوس املسلمني، إذ يصدوهنم عن سبي  اإلس م بفنون الصرد، كقروهلم ( رن أكثرر 
م بربع  ليقولروا أهرؤال  مرن هللا علريهم مرن أمواال وأوالدا وما  ن مبعذبني)، كما أشار إليه قوله تعاىل (وكرذلك فتنرا بعضره

 بيننا) إ  (هللا أبعلم ابلشاكرين). وقد تقدم ذلك يف سورة األنعام. 
و  يذكر املفسرون سببا لنزول هذف اآلية، وليست حبادة إىل سبب. وذكروا يف اآلية اآلتيرة وهري قولره (مرن كفرر اب  مرن  

عاهدمت) إىل عهرها نزلت يف الذين ردعوا إىل الكفر بعد اإلميان ملا فتنهم املشرركون   بعد إميانه) أن عية (وأوفوا بعهد هللا إذا
 كما سيأيت، فجعلوا بني اآليتني اتصاال. 

قررال فبالكشرراد: كررأن قومررا ممررن أسررلم مبكررة زيررن هلررم الشرريطان جلررزعهم مررا رأوا مررن غلبررة قررري  واستضررعافهم املسررلمني  
ن ردعوا من املواعيد أن ينقضوا ما ابيعوا عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فثبتهم هللا وإيذاهنم هلم، وملا كانوا يعهدوهنم إ
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اف. يريد أن هلجة التحذير يف هذا الك م إىل قوله (إمنا يبلوكم هللا بره) تنبرئ عرن حالرة مرن الوسوسرة داهلرت قلروب بعر  
 حديثي اإلس م فنبأهم هللا هبا وحذرهم منها فسلموا. 

وا كررالق نقضررت غزهلررا مررن بعررد قرروة أنكررااث تتخررذون أميررانكم دهرر  بيررنكم أن تكررون أمررة هرري أرمب مررن أمررة إمنررا (وال تكونرر 
 [) تشجيع حلال الذين ينقضون العهد. 92يبلوكم هللا به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ختتلفون]

    
 

 2390صفحة : 
 
ا). واعتمرد العطر  علرى املمرايرة يف املعرىن برني اجلملترني ملرا يف هرذف وعط  علرى للرة (وال تنقضروا األميران بعرد توكيرده  

الثانيررة مررن التمثيرر  وإن كانررت مررن دهررة املوقررع كالتوكيرررد جلملررة (وال تنقظرروا األميرران). هنرروا عررن أن يكونرروا مضرررب مثررر  
رأة امسهرا ريطرة بنرت سرعد معرود يف العرب ابالستهزا ، وهو املرأة الق تنق  غزهلا بعد شد فتله. فرالق نقضرت غزهلرا امر

التميمية من بين متيم من قري . وعرب عنها بطريق املوصولية الشتهارها مبضمون من بين تيم من قرري . وعررب عنهرا بطريرق 
املوصولية الشتهارها مبضرمون الصرلة وألن مضرمون الصرلة هرو احلالرة املشربه هبرا يف هرذا التمثير ، وألن القررعن   يرذكر فيره 

 إال من اشتهر أبمر عظيم مث  دالوت وقارون. ابالسم العلم 
وقرد ذكررر مررن قصرتها أهنررا كانررت امرررأة هرقرا  رتلررة العقرر ، وهلررا دروار، وقررد اختررذت ممررزال قردر ذراع وصررنارة مثرر  أصرربع  

وفلكة عظيمة على قدر ذلك، فكانت تمزل هي ودواريها من المداة إىل الظهر مث أتمرهن فتنق  ما غزلته، وهكذا تفع   
وم، فكرران حاهلررا إفسرراد مررا كرران انفعررا حمكمررا مررن عملهررا وإرداعرره إىل عرردم الصرر ح، فنهرروا عررن أن يكررون حرراهلم  كرر  يرر

كحاهلرا يف نقضرهم عهرد هللا وهررو عهرد اإلميران ابلردروع إىل الكفررر وأعمرال اجلاهليرة. وودره الشرربه الردروع إىل فسراد بعررد 
 التلبس بص ح. 

مزول، ألنه الذي يقب  النق . والمزل: فت  نت  من الصود أو الشعر لتجعر  والمزل: هنا مصدر مبعىن املفعول، أي امل 
هيوطا حمكمة اتصال األدرزا  بواسرطة إدارة علرة المرزل حبيرث تلتر  النتر  املفتولرة ابليرد فتصرا هيطرا غليظرا طروي  بقردر 

 احلادة ليكون سدخ أو حلمة للنسج. 
 فت  ال مودب لنقضه، فهنه لو كان فتله غا حمكم لكان عذر لنقضه. والقوة: إحكام المزل، أي نقضته مع كونه حمكم ال 
واألنكا   بفتح اهلمزة  : لع نكث  بكسر النون وسكون الكاد  أي منكو ، أي منقوض، ونظاف نق  وأنقراض.  

الررق كرران  واملررراد بصرريمة اجلمررع أن مررا كرران غررزال واحرردا دعلترره منقوضررا، أي هيوطررا عديرردة. وذلررك أبن صرراته إىل احلالررة
 عليها قب  المزل وهي كونه هيوطا ذات عدد. 

 وانتصب (أنكااث) على احلال من (غزهلا)، أي نقضته فهذا هو أنكا .  
 وللة (تتخذون أميانكم) حال من ضما (وال تنقضوا األميان).  

This file was downloaded from QuranicThought.com



الفاسرد. ومرن كر م العررب: والده   بفتحتني  : الفساد، أي جتعلون أميانكم الق حلفتموها..، والرده  أيضرا: الشري   
ترخ الفتيان كالنخ  وما يدريك ما الده   سكن ايا  لمرة أو للضررورة إن كران نظمرا، أو للسرجع إن كران نثررا)، أي مرا 
يدريك مرا فريهم مرن فسراد. واملعرىن: جتعلرون أميرانكم احلقيقرة ابن تكرون معظمرة وصراحلة فيجعلوهنرا فاسردة كاذبرة، فيكرون 

قيقة عقلية؛ أو جتعلوهنا سبب فساد بينكم إذ جتعلوهنا وسيلة للمدر واملكر فيكون وص  األميان وص  األميان ابلده  ح
 ابلده  جمازا عقليا. 

ووده الفساد أهنا تقتضي اطمئنان املتحالفني فهذا نقضها أحد اجلرانبني فقرد تسربب يف ايصرام واحلقرد. وهرذا  رذير هلرم  
 قت  أن نقضا حد  فيهم. وختوي  من سو  عاقبة نق  اليمني، وليس مب

و(أن تكون أمة) معمول ل م در حمذوفة كما هو غالب حاهلا مع (أن). واملعىن التعلي ، وهو علة لنق  األميران املنهري  
 عنه، أي تنقضون األميان بسبب أن تكون أمة أرمب من أمة، أي أقوخ وأكثر. 

  فهم. واألمة: الطالفة والقبيلة. واملقصود طالفة املشركني وأح 
وأرمب: أزيد، وهو اسم تفضي  من الربو بوزن العلو، أي الزايدة،  تم  احلقيقة أعين كثرة العدد. وا از أعين رفاهية احلال  

وحسن العي . وكلمة (أرمب) تعطي هذف املعاين كلها فر  تعردهلا كلمرة أهررخ تصرلح جلميرع هرذف املعراين، فوقعهرا هنرا مرن 
 ال يبعثكم على نق  األميان كون أمة أحسن من أمة. مقتضى اإلعجاز. واملعىن: 

ومعلوم أن األمة الق هي أحسن هي املنقوض ألدلها وأن األمة املفضولة هي املنفص  عنها، أي ال  ملكم على نق   
احللرر  أن يكررون املشررركون أكثررر عررددا وأمررواال مررن املسررلمني فيبعررثكم ذلررك علررى االنفعررال عررن لاعررة املسررلمني وعلررى 

 ردوع إىل املفار. ال
وللة (إمنا يبلروكم هللا بره) مسرتأنفة اسرتئنافا بيانيرا للتعلير  مبرا يقتضري احلكمرة. وهرو أن ذلرك يبتلري هللا بره صردق اإلميران   

 كقوله تعاىل (ورفع بعضكم فوق بع  دردات ليبلوكم فيما عاتكم). 
 على صفة. والتقدير: ما ذلك الربو إال بلوخ لكم.  والقصر املستفاد من قوله تعاىل (إمنا يبلوكم هللا به) قصر موصود 
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والبلو: االهتبار. ومعىن إسنادف إىل هللا الكناية عن إظهار حرال املسرلمني. ولره نظرالر يف القررعن. وضرما (بره) يعرود إىل   

 املصدر املنسبك من قوله (أن تكون أمة هي أرمب من أمة). 
سيبني هلم يوم القيامة ما كتلفون فيه من األحوال فتظهر احلقالق كما هي غا ممشاة بزهرارد  مث عط  عليه أتكيد أنه 

الشهوات وال مبكارف رالفة الطباع، ألن اآلهرة دار احلقالق ال لبس فيها، فيومئذ تعلمون أن اإلس م هو ايا احمل  وأن 
 الكفر شر حم . 
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ليه ال م ونون التوكيد. مث يظهر ذلك أيضا يف ترترب عاثرف إذ يكرون النعريم وأكد هذا الوعد مبؤكدين القسم الذي دلت ع 
 إثر اإلميان ويكون العذاب إثر الشرك، وك  ذلك بيان ملا كانوا رتلفني فيه يف الدنيا. 

[) ملرا أحرال 93(ولو شا  هللا جلعلكم أمة واحدة ولكن يض  مرن يشرا  ويهردي مرن يشرا  ولتسرألن عمرا كنرتم تعملرون] 
بيان إىل يوم القيامة زادهم إع ما حبكمة هذا التأها فأعلمهم أنه قادر على أن يبني هلم احلرق مرن هرذف الردار فريجعلهم ال

أمة واحدة، ولكنه أض  من شا ، أي هلق فيه داعية الض ل، وهدخ من شا ، أي هلق فيه داعية اهلدخ. وأحال األمر 
 كمة من ذلك. هنا على املشيئة ألاال، لتعذر نشر مطاوي احل

ومردعها إىل مشيئة هللا تعاىل أن كلق الناس علرى هرذا االهرت د الناشرئ عرن اهرت د أحروال التفكرا ومراترب املردارك  
والعقررول، وذلررك يتولررد مررن تطررورات عظيمررة تعرررض ل نسرران يف تناسررله وحضررارته وغررا ذلررك ممررا أللرره قولرره تعرراىل (لقررد 

دانف أسف  سرافلني إال الرذين عمنروا وعملروا الصراحلات فلهرم أدرر غرا ممنرون). وهرذف هلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي مث رد
 املشيئة ال يطلع على كنهها إال هللا تعاىل وتظهر عاثرها يف فرقة املهتدين وفرقة الضالني. 

هتردين سروا  وملا كان قوله (ولكن يض  من يشا  ويهدي من يشا ) قد يمرت به قصار األنظار فيحسبون أن الضرالني وامل 
عنررد هللا وأن الضررالني معررذورون يف ضرر هلم إذ كرران مررن أثررر مشرريئة هللا فعقررب ذلررك بقولرره (ولتسررألن عمررا كنررتم تعملررون) 

 مؤكدا بتأكيدين كما تقدم نظاف عنفا، أي عما تعملون من عم  ض ل أو عم  هدخ. 
 ليس سؤال استط ع. والسؤال: كناية عن احملاسبة، ألنه سؤال حكيم ترتتب عليه اإلانرة و  
(وال تتخررررذوا أميررررانكم دهرررر  بيررررنكم فتررررزل قرررردم بعررررد ثبوهتررررا وتررررذوقوا السررررو  مبررررا صررررددمت عررررن سرررربي  هللا ولكررررم عررررذاب  

[) ملا حذرهم من النق  الذي يؤول إىل اختاذ أمياهنم ده  فيهم، وأشار ابإللال إىل ما يف ذلك من الفساد 94عظيم]
ذلك الصنيع إعادة تفيرد التصرريح ابلنهري عرن ذلرك، وأتكيرد التحرذير، وتفصري  الفسراد  فيهم، أعاد الكرة إىل بيان عاقبة

يف الرردنيا، وسررو  العاقبررة يف اآلهرررة، فكرران قولرره تعرراىل (وال تتخررذوا) تصررر ا ابلنهرري، وقولرره تعرراىل (تتخررذوا أميررانكم دهرر  
تعرراىل (فترزل قرردم) إىل قولره (عررن سرربي  هللا)  بيرنكم) أتكيررد لقولره قبلرره (تتخرذون أميررانكم دهر  بيررنكم)، وكران تفريررع قولره

 تفصي  ملا أل  يف معىن الده . 
وقوله تعاىل (ولكم عذاب عظيم) املعطود علرى التفريرع وعيرد بعقراب اآلهررة. وهبرذا التصردير وهرذا التفريرع الناشرئ عرن  

ايدة فحق أن تعط  عليها هلرذف املمرايرة للة (وال تتخذوا أميانكم ده  بينكم) فارقت هذف نظاهتا السابقة ابلتفصي  والز 
 وإن كان شان اجلملة املؤكدة أن ال تعط . 

والزل : تزلق الرد  وتنقلها من موضعها دون إرادة صاحبها بسبب م سرة األرض مرن طرني رطرب أو ختلخر  حصرى أو  
 نها) يف سورة البقرة. حجر من  ت القدم فيسقل املاشي على األرض. وتقدم عند قوله تعاىل (فأزهلما الشيطان ع

وزل  القدم متثي  الهت ل احلال والتعرض للضر، ألنه يرتتب عليه السقوط أو الكسر، كما أن ثبوت القدم متكرن الردر   
 من األرض، وهو متثي  الستقامة احلال ودوام السا. 

 طريرق بينمرا كانرت قدمره اثبترة إذا وملا كان املقصود متثي  ما ةرف نق  األميان من الده  شبهت حراهلم حبرال املاشري يف 
هري قرد زلررت بره فصررع. فاملشرربه هبرا حرال ردرر  واحرد، ولرذلك نكرررت (قردم) وأفرردت، إذ لرريس املقصرود قردما معنيررة وال 
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عددا من األقدام، فهنك تقول جلماعة يرتددون يف أمر: أراكم تقدمون رد  وتؤهرون أهرخ، متثي  حلاهلم حبرال الشرخص 
 إىل الشي .  املرتدد يف املشي
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وزايدة (بعد ثبوهتا) مع أن الزل  ال يتصرور إال بعرد الثبروت لتصروير اهرت د احلرالني، وأنره ا طراط مرع حرال سرعادة إىل   

 حال شقا  ومن حال س مة إىل حال حمنة. 
لثبرروت الرذي ابلررواو ابملعررىن والثبروت: مصرردر ثبرت كالثبررات، وهررو الرسروخ وعرردم التنقرر ، وهرص املتررأهرون مرن الكترراب ا 

ا ازي وهرو التحقرق مثر  ثبروت عدالرة الشراهد لردخ القاضري، وهصروا الثبرات الرذي ابأللر  ابملعرين احلقيقري وهري تفرقرة 
 حسنة. 

 والذوق: مستعار ل حساس القوي كقوله تعاىل (ليذوق وابل أمرف). وتقدم يف سورة العقود.  
 لسو  يف الدنيا من معاملتهم معاملة الناكثني عن الدين أو ايالنني عهودهم. والسو : ما يؤ . واملراد به: ذوق ا 
و(صددمت) هنا قاصر، أي بكوهنم معرضني عن سبي  هللا. وتقردم عنفرا. ذلرك أن اآلايت درا ت يف احلفراي علرى العهرد  

 الذي يعاهدون هللا عليه، أي على التمسك ابإلس م. 
 فسبي  هللا: هو دين اإلس م.  
 قوله تعاىل (ولكم عذاب عظيم) هو عذاب اآلهرة على الردوع إىل الكفر أو على معصية غدر العهد. و  
وقررد عصررم هللا املسررلمني مررن االرتررداد مرردة مقررام النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم، ومررا ارتررد أحررد إال بعررد اهلجرررة حررني ظهررر  

 رين وقد اتب وقب  توبته النهللا صلى هللا عليه وسلم. النفاق، فكانت فلتة عبد هللا بن سعد بن أيب سرح واحدة يف املهاد
[ مررا عنرردكم ينفررد ومررا عنرررد هللا ابق 95(وال تشرررتوا بعهررد هللا مثنررا قلرري  إمنررا عنررد هللا هررو هرررا لكررم إن كنررتم تعلمررون] 

ا عررن [) الررثمن القليرر  هررو مررا يعرردهم برره املشررركون إن ردعررو 96وليجررزين الررذين صررربوا أدرررهم أبحسررن مررا كررانوا يعملررون]
 اإلس م من مال وهنا  عي . 

وهررذا هنرري عررن نقرر  عهررد اإلسرر م ألدرر  مررا فرراهتم برردهوهلم يف اإلسرر م مررن منررافع عنررد قرروم الشرررك. وهبررذا االعتبررار  
عطفت هذف اجلملة على للة (وال تنقضوا األميان بعد توكيردها) وعلرى للرة (وال تتخرذوا أميرانكم دهر  بيرنكم) ألن كر  

 إىل غرض ها  مما قد يبعث على النق . للة منها تلتفت 
والثمن: العوض الذي ايهذف املعاوض. وتقدم الك م على نظا هذا عند قولره تعراىل (وال تشررتوا آباييت مثنرا قلري  وإايي  

فارهبون) يف سورة البقرة. وذكران هناك أن (قلي ) صفة كاشفة وليست مقيردة، أي أن كر  عروض يؤهرذ عرن نقر  عهرد 
 عوض قلي  ولو كان أعظم املكتسبات. هللا هو 
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وللة (إمنا عند هللا هو ها لكم) تعلي  للنهي ابعتبار وص  عوض االشرتا  املنهي عنه ابلقلة، فهن ما عند هللا هو ها  
 من ك  مثن وإن عظم قدرف. 

قوله تعراىل (مرن عمر  صراحلا  و(ما عند هللا) هو ما ادهرف للمسلمني من ها يف الدنيا ويف اآلهرة، كما سننبه عليه عند 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن) اآلية؛ فخا الدنيا املوعود بره أفضر  ممرا يبذلره هلرم املشرركون، وهرا اآلهررة أعظرم مرن الكر ، 
فالعندية هنا مبعىن االدهار هلم، كما تقرول: لرك عنردي كرذا، وليسرت عنديرة ملرك هللا تعراىل كمرا يف قولره (وعنردف مفراتح 

 (وإن من شئ إال عندان هزالنه) وقوله (وما عند هللا ابق). الميب) وقوله 
و(وإمنررا) هررذف مركبررة مررن (إن) و(مررا) املوصرروله، فحقهررا أن تكتررب مفصررولة (مررا) عررن (إن) ألهنررا ليسررت (مررا) الكافررة،  

 ح . ولكنها كتبت يف املصح  موصولة اعتبارا حلالة النطق و  يكن وص  أمثاهلا مطردا يف ليع املواضع من املص
 ومعىن (إن كنتم تعلمون) إن كنتم تعلمون حقيقة عواقب األشيا  وال يمركم العاد . وفيه حث هلم على التأم  والعلم.  
وللة (ما عنردكم ينفرد ومرا عنرد هللا ابق) ترذيي  وتعلير  ملضرمون للرة (إمنرا عنرد هللا هرو هرا لكرم) أبن مرا عنرد هللا هلرم  

عطرريهم املشررركون حمرردود انفررذ ألن هررزالن النرراس صررالرة إىل النفرراد ابإلعطررا  وهررزالن هللا هررا متجرردد ال نفرراد لرره، وأن مررا ي
 ابقية. 

 والنفاد: االنقراض. والبقا : عدم الفنا .  
أي ما عند هللا ال يفرىن فاألدردر االعتمراد علرى عطرا  هللا املوعرود علرى اإلسر م دون االعتمراد علرى عطرا  النراس الرذين  

 ر. ينفد رزقهم ولو كث
وهذا الك م درخ جمرخ التذيي  ملا قبله، وأرس  إرسال املث  فيحمر  علرى أعرم، ولرذلك كران ضرما (عنردكم) عالردا إىل  

ليع الناس بقرينة التذيي  واملث ، وبقرينرة املقابلرة مبرا عنرد  ، أي مرا عنردكم أيهرا النراس مرا عنرد املوعرود ومرا عنرد الواعرد، 
 س بيدهم شي . ألن املنهيني عن نق  العهد لي
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وملا كان يف هنيهم عن أهذ ما يعدهم بره املشرركون محر  هلرم علرى حرمران أنفسرهم مرن ذلرك النفرع العادر  وعردوا اجلرزا    

 على صربهم بقوله تعاىل (وليجزين الذين صربوا أدرهم). 
مرن قولرره تعراىل (بعهرد هللا) ومررا بعردف، فهرو النرراهي قررأف اجلمهرور (وليجرزين) بيررا  الميبرة. والضرما عالررد إىل اسرم اجل لرة  

 والواعد ف  درم كان هو ا ازي على امتثال أمرف وهنيه. 
 وقرأف أبن كثا وعاصم وابن ذكوان عن ابن عامر يف إحدخ روايتني عنه وأبو دعفر بنون العظمة فهو التفات.  
 معىن اإلعطا  املتعدي إىل مفعولني.  و(أدرهم) منصوب على املفعولية الثانية ل(ةزين) بتضمينه 
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والبا  للسببية. و(أحسن) صيمة تفضي  مستعملة للمبالمة يف احلسن. كما يف قوله تعاىل (قال رب السجن أحب إ  مما  
يدعونين إليه)، أي بسبب عملهم البالغ يف احلسن وهرو عمر  الردوام علرى اإلسر م مرع جتررع أ  الفتنرة مرن املشرركني. وقرد 

 لوعد ب م القسم ونون التوكيد. أكد ا
[) ملرا  97(من عم  صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أدرهم أبحسن ما كانوا يعملرون] 

كان الوعد املتقدم بقوله تعاىل (وليجزين الذين صربوا أدرهم أبحسن ما كانوا يعملون) هاصرا أبولئرك الرذين هنروا عرن أن 
هللا مثنرا قلرري  عقرب بتعميمرره لكرر  مرن سرراواهم يف الثبرات علررى اإلسرر م والعمر  الصرراس مرع التبيررني لإدررر،  يشررتوا بعهررد

فكانت هذف اجلملة مبنزلة التذيي  للق قبلهرا، والبيران ملرا تضرمنته مرن جممر  األدرر. وكر  االعتبرارين يودرب فصرلهما عمرا 
 قبلها. 

م الررذي دلررت عليرره (مررن) املوصررولة. ويف هررذا البيرران داللررة علررى أن أحكررام وقولرره تعرراىل (مررن ذكررر أو أنثررى) تبيررني للعمررو  
 اإلس م يستوي فيها الذكور والنسا  عدا ما هصصه الدين أبحد الصنفني. وأكد هذا الوعد كما أكد املبني به. 

، أي لرنجعلن لره حيراة وذكر (لنحيينه) ليبىن عليه بيان نروع احليراة بقولره تعراىل (حيراة طيبرة). وذلرك املصردر هرو املقصرود 
طيبة. وابتدئ الوعد إبسناد اإلحيا  إىل ضما اجل لة تشريفا له كأنه قي : فله حياة طيبة منا. وملا كانت حياة الرذات هلرا 
مدة معينة كثر إط ق احلياة على مردهتا، فوصرفها ابلطيرب هبرذا االعتبرار، أي طيرب مرا  صر  فيهرا، فهرذا الوصر  جمراز 

فيها. ويقارهنا من األحوال العارضة للمر  يف مدة حياته، فمن مات من املسلمني الذين علمروا صراحلا عقلي، أي طيبا ما 
 عوضه هللا عن عمله ما فاته من وعدف. 

ويفسر هذا املعىن ما ورد يف الصرحيح عرن هبراب برن األرت قرال:  هرادران مرع رسرول هللا نبتمري برذلك ودره هللا فودرب  
ضى   أيك  من أدرف شيئا كان منهم مصعب بن عما قت  يوم أحرد فلرم يررتك إال منررة كنرا إذا أدران على هللا، فمنا من م

 غطينا هبا رأسه هردت رد ف وإذا غطي هبا رد ف هرج رأسه؛ ومنا من أينعت له مثرته فهو يهدهبا  . 
هررا الرضرى مبررا قسرم هلررم والطيرب: مرا يطيررب و سرن. وضررد الطيرب: ايبيرث والسرري . وهرذا وعررد شراات الردنيا. وأعظم 

وحسرن أملهررم ابلعاقبرة والصررحة والعافيررة وعرزة اإلسرر م يف نفوسررهم. وهرذا مقررام دقيرق تتفرراوت فيرره األحروال علررى تفرراوت 
 سرالر النفوس، ويعطي هللا فيه عبادف املؤمنني على مراتب مهمهم وعماهلم. ومن راقب نفسه رأخ شواهد هذا. 

تعرراىل (ولنجررزينهم أدرررهم أبحسررن مررا كررانوا يعملررون)، فرراهتص هررذا أبدررر اآلهرررة وقررد عقررب بوعررد دررزا  اآلهرررة بقولرره  
 ابلقرينة ش د نظاف املتقدم عنفا فهنه عام يف اجلزا ين. 

[ إنرررره لرررريس لرررره سررررلطان علررررى الررررذين عمنرررروا وعلررررى رهبررررم 98(فررررهذا قرررررأت القرررررعن فاسررررتعذ اب  مررررن الشرررريطان الرررررديم] 
[) موقررع فررا  التفريررع هنررا هفرري ودقيررق، 100يتولونرره والررذين هررم برره مشررركون] [ إمنررا سررلطانه علررى الررذين99يتوكلررون]

ولذلك تصدي بع  حذاق املفسرين إىل البحث عنه. فقال يف الكشاد:  ملرا ذكرر العمر  الصراس ووعرد عليره وصر  بره 
 عليها الثواب) اف. قوله تعاىل (فهذا قرأت القرعن فاستعذ اب ) إيذاان أبن االستعاذة من للة األعمال الق ةزل 

 وهو إبدا  مناسبة ضعيفة ال تقتضي متكن ارتباط أدزا  النظم.  
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وقال فخر الدين:  ملا قال (ولنجزينهم أدررهم أبحسرن مرا كرانوا يعملرون) أرشرد إىل العمر  الرذي ختلرص بره األعمرال مرن  
 الوسواس  اف. 

    
 

 2394صفحة : 
 
د:  ملرا كران مردار اجلرزا  هرو حسرن العمر  رترب عليره اإلرشراد إىل مرا بره وهو أمكن من ك م الكشاد. وزاد أبو السرعو   

 سرن العمر  الصرراس أبن كلرص مرن شرروب الفسراد  . ويف ك ميهمرا مررن الروهن أنره ال ودرره لتخصريص االسررتعاذة إبرادة 
 قرا ة القرعن. 

ذا  ، فتكرون الفرا  علرى هرذا  ررد وقرول ابرن عطيرة:  الفرا  يف (فرهذا) واصرلة برني الك مرني والعررب تسرتعملها يف مثر  هر 
 وص  ك م بك م واستشهد له ابالستعمال والعهدة عليه. 

وقال شرد الردين الطيرهللا: قولره تعراىل (فرهذا قررأت القررعن) متصر  ابلفرا  مبرا سربق مرن قولره تعراىل (ونزلنرا عليرك الكتراب  
ن على النهللا صلى هللا عليره وسرلم إبنرزال كتراب تبياان لك  شي  وهدخ ورمحة وبشرخ للمسلمني). وذلك ألنه تعاىل ملا م

دامع لصفات الكمال وأنه تبيان لك  شئ، ونبه على أنه تبيان لك  شي  ابلكلمة اجلامعة وهي قوله تعاىل (إن هللا أيمر 
أت ابلعدل واإلحسان) اآلية، وعط  عليه (وأوفوا بعهد هللا إذا عاهردمت)، وأكردف ذلرك التأكيرد، قرال بعرد ذلرك (فرهذا قرر 

القرررعن)، أي إذا شرررعت يف قرررا ة هررذا الكترراب الشررري  اجلررامع الررذي نبهررت علررى بعرر  مررا اشررتم  عليرره، وانزعررك فيرره 
 الشيطان هبمزة ونفثه فاستعذ اب  منه واملقصود إرشاد األمة) اف. 

عليره. وعليره فمرا وهذا أحسن الودوف وقد انقدح يف فكري قب  مطالعة ك مه مث وددتره يف ك مره فحمردت هللا وترمحتره  
بني للة (ونزلنا عليك الكتاب تبياان) اخل، وللة (فهذا قرأت القرعن) للرة معرتضرة. واملقصرود ابلتفريرع الشرروع يف التنويره 

 ابلقرعن. 
 وإظهار اسم (القرعن) دون أن يضمر للكتاب ألد  بعد املعاد.  
(إذا قمرتم إىل الصر ة فاغسرلوا ودروهكم)، وقولره (وأوفروا  واألظهر أن (قررأت) مسرتعم  يف إرادة الفعر ، مثر  قولره تعراىل 

الكي  إذا كلتم) وقوله (والذين يظهرون من نسالهم مث يعودون ملرا قرالوا)، أي يريردون العرود إىل أزوادهرم بقرينرة قولره بعردف 
ا) يف سورة النسا ، أي (من قب  أن يتماسا) يف سورة ا ادلة، وقوله تعاىل (وليخ  الذين لو تركوا من هلفهم ذرية ضعاف

أوشكوا أن يرتكوا بعد موهتم، وقوله (وإذا سرألتموهن متاعرا فاسرألوهن مرن ورا  حجراب)، أي إذا أردمت أن تسرألوهن، ويف 
 احلديث (إذا ابيعت فق : ال ه بة). 

 مالك يف ا موعة. ومحله قلي  من العلما  على الظاهر من وقوع الفع  فجعلوا إيقاع االستعاذة بعد القرا ة. ونسب إىل 
 والصحيح من مالك ه فه، ونسب إىل النخعي وابن ساين وداود الظاهري وروي عن أيب هريرة. 

 والبا  يف (اب ) لتعدية فع  االستعاذة يقال: عاذ حبصن، وعاد ابحلرم.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ىل مررا يعصررم ويقرري مررن أمررر والسررينن يف (فاسررتعذ اب ) للطلررب، أي فاطلررب العرروذ اب  مررن الشرريطان. والعرروذ: اللجررأ إ 
 مضر. 

ومعررىن طلررب العرروذ اب  حماولررة العرروذ برره. وال يتصررور ذلررك يف دانررب هللا إال ابلرردعا  أن يعيررذف. ومررن أحسررن االمتثررال  
حماكاة صيمة األمر فيما هو من قبي  األقوال حبيث ال يمرا إال التميرا الرذي ال منرا  منره فتكرون حماكراة لفرظ اسرتعذ مبرا 

لب العوذ أبن يقال: أستعيذ، أو: أعوذ، فاهتا لفظ أعروذ ألنره مرن صريغ اإلنشرا ، ففيره إنشرا  الطلرب لفرظ يدل على ط
أستعيذ فهنه أهفى يف إنشا  الطلب، على اقتدا  مبا يف اآلية األهرخ (وق  رب أعوذ بك من مهزات الشياطني) وأبقى ما 

مثال، فقد ورد يف عم  النهللا صلى هللا عليه وسلم هبذا األمر عدا ذلك من ألفاي عية االستعاذة على حاله. وهذا أبدع اال
أنررره كررران يقرررول: أعررروذ اب  مرررن الشررريطان الررررديم  ررراكي لفرررظ هرررذف اآليرررة و  يقررر  يف االسرررتعاذة (أعررروذ برررك مرررن مهرررزات 

 الشياطني) ألن ذلك يف غا قرا ة القرعن، و   اكه النهللا صلى هللا عليه وسلم يف استعاذته للقرا ة. 
قررال ابررن عطيررة:   يصررح عررن النررهللا زايدة علررى هررذا اللفررظ. ومررا يررروي مررن الررزايدات   يصررح منرره شرري . ودررا  حررديث  

الرتمذي عن أيب سعيد ايدري قال:  كان رسول هللا إذا قام من اللي  يقول أعوذ اب  السميع العليم من الشريطان الررديم 
 ذة ألد  قرا ة القرعن. من مهزف اخل.  فتلك استعاذة تعوذ وليست االستعا

واسم الشيطان تقردم عنرد قولره تعراىل (إىل شريطاهنم) يف سرورة البقررة. والررديم تقردم عنرد قولره تعراىل (وحفظناهرا مرن كر   
 شيطان رديم) يف سورة احلجر. 

ين عمنروا وعلرى وايطاب للنهللا صلى هللا عليه وسلم واملراد عمومره ألمتره بقرينرة قولره تعراىل (إنره لريس لره سرلطان علرى الرذ 
 رهبم يتوكلون). 
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وإمنا شرعت االستعاذة عند ابتدا  القررا ة إيرذاان بنفاسرة القررعن ونزاهتره، إذ هرو انزل مرن العرا  القدسري امللكري، فجعر    

النقرال  عرن  افتتاح قرا ته ابلتجرد عن النقالص النفسانية الق هي مرن عمر  الشريطان وال اسرتطاعة للعبرد أن يردفع تلرك
نفسرره إال أبن يسررأل هللا أن يبعررد الشرريطان عنرره أبن يعرروذ اب ، ألن دانررب هللا قدسرري ال تسررلك الشررياطني إىل مررن أيوي 
إليرره، فأرشررد هللا رسرروله إىل سررؤال ذلررك وضررمن لرره أن يعيررذف منرره، وأن يعيررذ أمترره عرروذا مناسرربا، كمررا شرررعت التسررمية يف 

 ارة للص ة. األمور ذوات البال وكما شرعت الطه
وإمنا   تشرع لذلك كلمرة (ابسرم هللا) ألن املقرام مقرام ختر  عرن النقرال  ال مقرام اسرتج ب التريمن والربكرة، ألن القررعن  

نفسره ميرن وبركرة وكمرال اتم، فرالتيمن حاصر  وإمنرا كشرى الشرريطان أن يمشرى بركاتره فيرده  فيهرا مرا ينقصرها، فرهن قرررا ة 
طرق أبلفاظره والرتفهم ملعانيره و ك مهرا معررض لوسوسرة الشريطان وسوسرة تتعلرق أبلفاظره مثر  القرعن عبارة مشتملة على الن

اإلنسا ،ألن اإلنسا  يضيع على القارئ ما  تروي عليره املقردار املنسري مرن إرشراد، ووسوسرة تتعلرق مبعانيره مثر  أن كطرئ 
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حممرر  األمررر ابالسررتعاذة عنررد الشررروع يف  فهمرا أو يقلررب عليرره مرررادا وذلررك أشررد مررن وسوسررة اإلنسررا . وهررذا املعررىن ي لررم
 القرا ة. 

فأما الذين محلوا تعلق األمر ابالستعاذة أهنا بعد الفرا  من القرا ة، فقالوا ألن القارئ كان يف عبادة فرمبا دهله عجب أو  
 راي  ومها من الشيطان فأمر ابلتعوذ منه للس مة من تسويله ذلك. 

اجلمهور على الندب النتفا  أمارات اإلةاب فهنه   يثبت أن النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم وحمم  األمر يف هذف اآلية عند  
بينه. فمن العلما  من ندبه مطلقا يف الص ة وغاها عند ك  قرا ة. ودع  بعضهم ليع قرا ة الص ة قرا ة واحدة تكفي 

   ركعة قرا ة مستقلة. استعاذة واحدة يف أوهلا، وهو قول لهور هوال . ومنهم من دع  قرا ة ك
ومن العلما  من دعله مندواب للقرا ة يف غا الص ة، وهو قول مالك، وكرهها يف قرا ة ص ة الفريضة وأابحها ب  ندب  

 يف قرا ة ص ة النافلة. 
 ولعله رأخ أن يف الص ة كفاية يف احلفظ من الشيطان.  
نسب إىل عطا . وقد أطلق القرعن على قرعن الص ة يف قوله تعاىل وقي : األمر للودوب، فقي  يف قرا ة الص ة هاصة و  

 (إن قرعن الفجر كان مشهودا). 
وقال: الثوري ابلودوب يف قرا ة الص ة وغاها. وعن ابن ساين جتب االسرتعاذة عنرد القررا ة مررة يف العمرر، وقرال قروم:  

 الودوب ها  ابلنهللا صلى هللا عليه وسلم والندب لبقية أمته. 
ومدارك هذف األقوال تردع إىل أتوي  الفع  يف قوله تعاىل (قرأت)، وأتوي  األمر يف قوله تعاىل (فاستعذ)، وأتوي  القرعن  

 مع ما ح  بذلك من السنة فع  وتركا. 
وعلررى األقرروال كلهررا فاالسررتعاذة مشررروعة للشررروع يف القرررا ة أو إلرادترره وليسررت مشررروعة عنررد كرر  تلفررظ أبلفرراي القرررعن   
النطق آبيررة أو عايت مرن القرررعن يف التعلريم أو املوعظررة أو شربههما، ه فررا ملرا يفعلرره بعر  املتحررذقني إذا سراق عيررة مررن كر

 القرعن يف غا مقام القرا ة أن يقول كقوله تعاىل بعد أعوذ اب  من الشيطان الرديم ويسوق عية. 
 الشيطان عند إرادة قرا ة القرعن وبيان لصفة االستعاذة.  وللة (إنه ليس له سلطان) اآلية تعلي  لإمر ابالستعاذة من 
فأما كوهنا تعلي  فلزايدة احلث على االمتثرال لإمرر أبن االسرتعاذة متنرع تسرلل الشريطان علرى املسرتعيذ ألن هللا منعره مرن  

ليرره توكرر  عليرره. ويف التسررلل علررى الررذين عمنرروا املترروكلني، واالسررتعاذة منرره شررعبة مررن شررعب التوكرر  علررى هللا ألن اللجررأ إ
اإلع م ابلعلة تنشيل للمأمور ابلفع  على االمتثال إذ يصا عاملا ابحلكمة وأما كوهنرا بيراان فلمرا تضرمنته مرن ذكرر التوكر  
علررى هللا ليبررني أن االسررتعاذة إعررراب عررن التوكرر  علررى هللا تعرراىل لرردفع الشرريطان ليعقررد املسررتعيذ نيترره علررى ذلررك. وليسررت 

 ول بدون استحضار نية العوذ اب . االستعاذة جمرد ق
فجملة (وعلى رهبم يتوكلون) صفة اثنية للموصول. وقدم ا رور على الفع  للقصر، أي ال يتوكلون إال على رهبم. ودع   

فعلها مضارعا إلفادة جتدد التوك  واستمرارف. فنفي سلطان الشيطان مشروط ابألمرين: اإلميان، والتوك . ومن هذا تفسا 
 له تعاىل يف اآلية األهرخ (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان). لقو 
 والسلطان: مصدر بوزن المفران، وهو التسلل والتصرد املكني.  
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فاملعىن أن اإلميان مبدأ لتوهني سلطان الشيطان يف نفرس املرؤمن فرهذا انظرم إليره التوكر  علرى هللا انردفع سرلطان الشريطان   

 توك . عن املؤمن امل
وللة (إمنا سلطانه الرذين يتولونره) مسرتأنفة اسرتئنافا بيانيرا ألن مضرمون اجلملرة قبلهرا يثرا سرؤال سرال  يقرول: فسرلطانه   

 على من?. 
والقصر املستفاد من (إمنا) قصر إضايف بقرينة املقابلة، أي بدون الذين عمنوا وعلى رهبم يتوكلون، فحص  بره أتكيرد للرة  

طان على الذين عمنوا) لزايدة االهتمام بتقرير مضموهنا، فر  يفهرم مرن القصرر أنره ال سرلطان لره علرى غرا (إنه ليس له سل
 هذين الفريقني وهم املؤمنون الذين أمهلوا التوك  والذين اختذوا لبع  وسوسة الشيطان. 

دي اإلهلري عرن رغبرة فيهرا. وال شرك ومعىن (يتولونه) يتخذونه وليا هلم، وهم امل زمون للمل  املؤسسة على ما كرال  اهلر 
أن الذين يتولونه فريق غا املشركني ألن العط  يقتضري بظراهرف املمرايرة، وهرم أصرناد كثراة مرن أهر  املتاب.وإعرادة اسرم 

 املوصول يف قوله (والذين هم به مشركون) ألن واليتهم للشيطان أقوخ. 
ددون توليره، للتنبيرره علرى أهنرم كلمررا تولروف ابمليرر  إىل طاعتره متكررن وعررب ابملضرارع للداللررة علرى جترردد الترو ، أي الرذين ةرر 

مررنهم سررلطانه، وأنرره إذا انقطررع التررو  ابإلقرر ع أو التوبررة انسررلخ سررلطانه عليهم.وإمنررا عطرر  (وعلررى رهبررم يتوكلررون) دون 
 تني. إعادة اسم املوصول ل شارة إىل أن الوصفني كصلة واحدة ملوصول واحد ألن املقصود ادتماع الصل

والبرا  يف (برره مشرركون) للسررببية، والضرما ا رررور عالررد إىل الشريطان، أي صرراروا مشرركني بسرربه. وليسرت هرري كالبررا  يف  
 قوله تعاىل (وأن تشركوا اب  ما   ينزل به سلطاان). 

لرب؛ شر د املعاصري ودعلت الصلة للة امسية لداللتها على الدوام والثبات، ألن اإلشراك صفة مستمرة ألن قرارهرا الق 
 ألن مظاهرها اجلوارح، ل شارة إىل أن سلطان الشيطان على املشركني أشد أدوم ألن سببه اثبت ودالم. 

وتقردمي ا رررور يف (بره مشررركون) إلفررادة احلصرر، أي مررا أشرركوا إال بسررببه، ردا علرريهم إذ يقولرون (لررو شرا  هللا مررا أشررركنا)  
 دونه من شي ) وقوهلم (وددان عليها عاب ان وهللا أمران هبا).  وقوهلم (لو شا  هللا ما عبدان من

[) اسرتمر الكرر م علررى 101(وإذا بردلنا عيررة مكران عيررة وهللا أعلررم مبرا ينررزل قررالوا إمنرا أنررت مفرررت بر  أكثرررهم ال يعلمررون] 
 شأن القرعن وتنزيهه عما يوسوسه الشيطان يف الصد عن متابعته. 

هذف السورة بيان أن القرعن منزل من عند هللا وبيران فضرله وهديره فابتردئ فيهرا آبيرة (ينرزل  وملا كان من أكرب األغراض يف 
امل لكة ابلرروح مرن أمررف)، مث قفيرت مبرا اهتلفره املشرركون مرن الطعرن فيره بعرد ترنق ت درا  فيهرا (وإذا قير  هلرم مراذا أنرزل 

 م علررى القرررعن وفضررالله مررن قولرره تعرراىل (ومررا أنزلنررا ربكرم قررالوا أسرراطا األولررني)، وأتبررع ذلررك بتررنق ت بديعررة فأعيررد الكرر
عليررك الكترراب إال لتبررني هلررم الررذي اهتلفرروا فيرره) مث قولرره (ونزلنررا عليررك الكترراب تبيرراان لكرر  شررئ). ودررا  يف عقررب ذلررك 
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عن يف بشاهد ةمع ما دا  به القرعن، وذلك عية (إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان)، فلما استقر ما يقتضي تقرر فض  القرر 
النفرروس نبرره علررى نفاسررته ومينرره بقولرره (فررهذا قرررأت القرررعن فاسررتعذ اب  مررن الشرريطان الرررديم)، ال درررم هتيررأ املقررام إلبطررال 
اهت ق عهر من اهت فهم على القرعن اهت فا مموها ابلشبهات كاهت قهم السابق الذي أشا إليه بقوله تعاىل (وإذا قي  

طا األولرني). ذلرك االهرت ق هرو تعمردهم التمويره فيمرا أييت مرن عايت القررعن رالفرا آلايت هلم ماذا أنزل ربكم قالوا أسا
أهرخ الهت د املقتضي واملقام. واملمايرة ابللني والشدة، أو ابلتعميم والتخصيص، و و ذلرك ممرا يتبرع اهت فره اهرت د 

ن مررن ظرراهر ذلررك دون وضررعه مواضررعه ومحلرره املقامررات واهررت د األغررراض واهررت د األحرروال الررق يتعلررق هبررا، فيتخررذو 
حمامله ممامز يتشدقون هبا يف نواديهم، ةعلون ذلك اضطرااب من القول ويزعمونه شاهدا ابقتدا  قاللره يف إحردخ املقرالتني 
أو كلتيهمررا. وبعرر  ذلررك انشررئ عررن قصررور مررداركهم عررن إدراك مرامرري القرررعن ومسررو معانيرره، وبعضرره انشررئ عررن تعمررد 

ا بظرررواهر الكررر م يلبسرررون برررذلك علرررى ضرررعفا  اإلدراك مرررن أتبررراعهم، ولرررذلك قرررال تعررراىل (بررر  أكثررررهم ال للتجاهرر  تعلقررر
 يعلمون)، أي ومنهم من يعلمون ولكنهم يكابرون. 

   
 

 2397صفحة : 
 
ال روي عن ابن عباس أنه قال (كان إذا نزلت عية فيها شردة مث نزلرت عيرة ألرني منهرا يقرول كفرار قرري : وهللا مرا حممرد إ  

 يسخر أبصحابه اليوم أيمر أبمر وغدا ينهى عنه، وأنه ال يقول هذف األشيا  إال من عند نفسه) اف. 
وهذف الكلمة أحسن ما قاله املفسرون يف حاص  معىن هذف اآلية. فاملراد من التبدي  يف قوله تعاىل (بدلنا) مطلق التماير   

 ت فها ابهت د املقاصد واملقامات مع وضوح اجلمع بني حماملها. بني األغراض واملقامات، أو التماير يف املعاين واه
واملرراد ابآليررة الكر م التررام مرن القرررعن، ولريس املررراد ع مرة صرردق الرسرول صررلى هللا عليره وسررلم أعرين املعجررزة بقرينرة قولرره  

 تعاىل (وهللا أعلم مبا ينزل). 
هرر بصر تك وال ختافرت هبرا) بقولره تعراىل (فاصردع مبرا ترؤمر فيشم  التبدي  نسخ األحكام مث  نسرخ قولره تعراىل (وال جت 

وأعرررض عررن املشررركني). وهررذا قليرر  يف القرررعن الررذي يقرررأ علررى املشررركني ألن نسررخ األحكررام إمنررا كثررر بعررد اهلجرررة حررني 
كمرا نقر  تكونت اجلامعة اإلس مية. وأما نسرخ الرت وة فلرم يررد مرن اآلاثر مرا يقتضري وقوعره يف مكرة فمرن فسرر بره اآليرة  

 عن جماهد فهو مشك . 
ويشم  التعارض ابلعموم وايصو  و و ذلك من التعارض الذي  م  بعضه على بع ، فيفسر بعضه ويرؤول بعضره  

بعضرا، كقولرره تعراىل (وامل لكررة يسربحون حبمررد رهبرم ويسررتمفرون ملرن يف األرض) يف سررورة الشرورخ مررع قولره تعرراىل (الررذين 
حون حبمررد رهبررم ويؤمنررون برره ويسررتمفرون للررذين عمنرروا) يف سررورة املررؤمن، فيأهررذون بعمرروم  ملررون العررر  ومررن حولرره يسررب

(ويستمفرون ملن يف األرض) فيجعلونه مكذاب يصو  (ويستمفرون للذين عمنوا) فيزعمونره إعراضرا عرن أحرد األمررين إىل 
 األها منهما. 
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أيهذون من ظاهرف أنه أمر مبتاركتهم فهذا دا ت عايت  وكذلك قوله تعاىل (واصرب على ما يقولون واهجرهم هجرا لي ) 
 بعد ذلك لدعوهتم وهتديدهم زعموا أنه انتق  ك مه وبدا له ما   يكن يبدو له من قب . 

 وكذلك قوله تعاىل (وما أدري ما يفع  يب وال بكم) مع عايت وص  عذاب املشركني وثواب املؤمنني).  
وزر أهرخ) مع قوله تعاىل (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم  وكذلك قوله تعاىل (وال تزر وازرة 

 بما علم). 
ومرن هرذا مرا يبردو مرن. ختررال  ابدئ األمرر كقولره بعرد ذكرر هلررق األرض (مث اسرتوخ إىل السرما ) يف سرورة فصرلت مررع  

تناقضا مع المفلة عن حمم  (بعد ذلك) من دعر   قوله تعاىل (واألرض بعد ذلك دحاها) من سورة النازعات، فيحسبونه
 (بعد) مبعىن (مع) وهو استعمال كثا، فهم يتومهون التناق  مع دهلهم أو جتاهلهم ابلوحدات الثمانية املقررة يف املنطق. 

برر   فالتبرردي  يف قولرره تعرراىل (برردلنا) هررو التعرروي  ببرردل، أي عرروض، والتعرروي  ال يقتضرري إبطررال املعرروض  بفررتح الررواو  
يقتضي أن ةع  شئ عوضا عن شئ. وقد يبردو للسرامع أن مثر  لفرظ املعروض  بفرتح الرواو  دعر  عوضرا عرن مثر  لفرظ 
العروض  ابلكسرر  يف عايت رتلفرة ابهرت د األغرراض مرن تبشررا وإنرذار، أو ترغيرب وترهيرب، أو إلرال وبيران، فيجعلرره 

هررت د األغرراض. وقررد تقردم شرري  مرن هررذا املعرىن عنررد قولرره الطراعنون اضررطرااب ألن مثلره قررد كران برردل وال يتراملون يف ا
 تعاىل (الت بقرعن غا هذا أو بدله) يف سورة يونس. 

و(مكان عيرة) منصروب علرى الظرفيرة املكانيرة: أبن أتيت عيرة يف الردعوة وايطراب يف مكران عيرة أهررخ أترت يف مثر  تلرك  
اب، كما يسمى ذلرك مقامرا، فيقرال: هرذا مقرام المضرب، فر  الدعوة، فاملكان هنا مكان جمازي وهو حالة الك م وايط

 أتت فيه ابملزح. وليس املراد مكاهنا من ألواح املصح  وال إببداهلا حموها منه. 
وللة (وهللا أعلم مبا ينزل) معرتضة بني شرط (إذا) ودواهبا. واملقصود منهرا تعلريم املسرلمني ال الررد علرى املشرركني، ألهنرم  

 هررو املنررزل للقرررعن الرتفررع البهترران. واملعررىن: أنرره أعلررم مبررا ينررزل مررن عيررة برردل عيررة، فهررو أعلررم مبكرران األوىل لررو علمرروا أن هللا
 ومكان الثانية وحمم  كلتيهما، وك  عندف مبقدار وعلى اعتبار. 

   الزاي  . وقرأ اجلمهور (مبا ينزل)  بفتح النون وتشديد الزاي  . وقرأ ابن كثا وأبو عمرو  بسكون النون وختفي 
   
 

 2398صفحة : 
 
وحكاية طعنهم يف النهللا صلى هللا عليه وسلم بصيمة قصر املوصود على الصفة، فجعلروف ال صرفة لره إال االفررتا ، وهرو   

قصر إضايف، أي لست مبرس  من هللا. وهذا من جمازفتهم وسرعتهم يف احلكم اجلالر فلم يقتصروا على أن تبديله افرتا  ب  
 ول مقصورا على كونه مفرتاي إلفادة أن القرعن الوارد مقصور على كونه افرتا . دعلوا الرس

وأص  االفرتا : االهررتاع، وغلرب علرى اهررتاع ايررب، أي اهت فره، فسراوخ الكرذب يف املعرىن، ولرذلك قرد يطلرق وحردف    
إرداعررا برره إىل أصرر  االهرررتاع كمررا هنررا وقررد يطلررق مقرتفررا ابلكررذب كقولرره اآليت (إمنررا يفرررتي الكررذب الررذين ال يؤمنررون) 
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فيجع  له مفعول هو عي  إىل معناف فصار يف معىن املفعول املطلق. وقد تقدم عند قوله تعاىل (ولكرن الرذين كفرروا يفررتون 
 على هللا الكذب) يف سورة العقود. 

 و(ب ) ل ضراب اإلبطا  على ك مهم، وهو من طريقة النق  اإللا  يف علم املناظرة.  
ا (أكثرررهم) للرذين قررالوا إمنررا أنرت مفرررت، أي لرريس كمرا قررالوا ولكرن أكثررر القرراللني ذلرك ال يعلمررون، أي اليفهمررون وضرم 

 وضع الك م مواضعه ومحله حمامله. 
وفهم من احلكم على أكثرهم بعدم العلم أن قلي  منهم يعلمون أن ذلك لريس افررتا  ولكرنهم يقولرون ذلرك تلبيسرا وهبتراان  

 ن التنزي  من عند هللا ال ينايف إبطال بع  األحكام إذا اهتلفت املصاس أو روعي الرفق. وال يعلمون أ
 وةوز مح  لفظ أكثر على إرادة ليعهم كما تقدم يف هذف السورة.  
[) دواب عن قوهلم (إمنا أنرت 102(ق  نزله روح القدس من ربك ابحلق ليثبت الذين عمنوا وهدخ وبشرخ للمسلمني] 

لك فص  فع  (ق ) لوقوعه يف احملاورة، أي ق  هلم: لست مبفرت وال القرعن ابفرتا  ب  نزلره روح القردس مرن هللا. مفرت) فلذ
 ويف أمرف ابن يقول هلم ذلك شد لعزمه لكي  يكون جتاوزهم احلد يف البهتان صارفا إايف عن حماورهتم. 

سروله أن يبرني هلرم ماهيرة القررعن. وهرذف نكترة االلتفرات يف فيعد أن أبط  هللا دعرواهم عليره أنره مفررت بطريقرة الرنق  أمرر ر  
قوله تعاىل (من ربك) اجلاري على ه د مقتضى ظاهر حكاية املقول املرأمور ابن يقولره ألن مقتضرى الظراهر أن يقرول: 

 طاب. من ريب، فوقع االلتفات إىل ايطاب أتنيسا للنهللا صلى هللا عليه وسلم بزايدة توغ  الك م معه يف طريقة اي
 واهتا اسم الرب ملا فيه من معىن العناية والتدبا.  
وروح القدس: دربي . وتقدم عند قوله تعاىل (وأيدانف بروح القدس) يف سورة البقرة. والرروح: امللرك، قرال تعراىل (فأرسرلنا  

 إليها روحنا)، أي ملكا من م لكتنا. 
  ازي الذي هو الفض  ود لة القدر. والقدس: الطهر. وهو هنا مراد به معنياف احلقيقي وا 
وإضافة الروح إىل القردس مرن إضرافة املوصرود إىل الصرفة، كقروهلم: حرامت اجلرود. وزيرد ايرا. واملرراد: حرامت اجلرواد. وزيرد  

 ايا. فاملعىن: امللك املقدس. 
(نزلره) مثر  (تنبرت ابلردهن)، والبا  يف (ابحلق) للم بسة، وهي ظرد مستقر يف موضع احلرال مرن الضرما املنصروب يف  

 أي م بسا للحق ال شالبة للباط  فيه. 
وذكررت علرة مرن علر  إنرزال القررعن علرى الوصر  املرذكور، أي تبردي  عيرة مكران عيرة، أبن يف ذلرك تثبيترا للرذين عمنروا إذ  

   الكفر. يفهمون حمم  ك  عية ويهتدون بذلك وتكون عايت البشرخ بشارة هلم وعايت اإلنذار حممولة على أه
ففري قولره تعراىل (نزلره روح القردس مررن ربرك) إبطرال لقروهلم (إمنرا أنرت مفرررت)، ويف قولره تعراىل (ابحلرق) إيقراي للنرراس ابن  

 ينظروا يف حكمة اهت د أغراضه وأهنا حق. 
سامي، وأنه تثبيرت ويف التعلي  حبكمة التثبيت واهلدخ والبشرخ بيان لرسوخ إميان املؤمنني وسداد عرالهم يف فهم الك م ال 

 لقلوهبم بصحة اليقني وهدخ وبشرخ هلم. 
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ويف تعلررق املوصررول وصررلته بفعرر  التثبيررت إميررا  إىل أن حصررول ذلررك هلررم بسرربب إميرراهنم، فيفيررد تعريضررا أبن غررا املررؤمنني  
 تقتصر مداركهم عن إدراك ذلك احلق فيختلل عليهم الفهم ويزدادون كفرا ويضلون ويكون نذارة هلم. 

راد ابملسررلمني الررذين عمنرروا، فكرران مقتضررى الظرراهر أن يقررال: وهرردخ وبشرررخ هلررم، فعرردل إىل اإلظهررار لررزايدة مرردحهم واملر 
 بوص  عهر شري . 

وقولرره تعرراىل (هرردخ وبشرررخ) عطرر  علررى اجلررار وا رررور مررن قولرره (ليثبررت)، فيكررون (هرردخ وبشرررخ) مصرردرين يف حمرر   
كران جمررور اللفرظ ابلر م إذ ال يسرو  نصربه علرى املفعرول ألدلره ألنره   نصب على املفعرول ألدلره، ألن قولره (ليثبرت) وإن

 ليس مصدرا صر ا. 
   
 

 2399صفحة : 
 
وأمررا (هرردخ وبشرررخ) فلمررا كرراان مصرردرين كرراان حقيقررني ابلنصررب علررى املفعررول ألدلرره حبيررث لررو ظهررر إعراهبمررا لكرراان   

 منصوبني كما يف قوله تعاىل (لرتكبوها وزينة). 
[)  عط  على 103هنم يقولون إمنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني](ولقد نعلم أ 

للة (وإذا بدلنا عية مكان عية). وهذا إبطال لتلبيس عهر مما يلبسون به على عامتهم، وذلك أن يقولوا: إن حممردا يتلقرى 
ة وغراف، قرال عنره تعراىل (فقرال إن هرذا إال سرحر يرؤثر أن القرعن من رد  من أه  مكة. قي : قال  ذلك الوليد برن املمرا 

هذا إال قول البشر)، أي ال يلقنه ملرك بر  يعلمره إنسران، وقرد عينروف مبرا دل عليره قولره تعراىل (لسران الرذي يلحردون إليره 
 أعجمي). 

امتهم وال ةررون برره بررني وافتتراح اجلملررة ابلتأكيرد برر م القسرم و(قررد) يشرا إىل أن هاصررة املشررركني كرانوا يقولررون ذلرك لعرر 
املسررلمني ألنرره ابطرر  مكشررود وأن هللا أطلررع املسررلمني علررى ذلررك. فقررد كرران يف مكررة غرر م رومرري كرران مرروىل لعررامر بررن 
احلضرمي امسه درب كان يصرنع السريود مبكرة ويقررأ مرن اإلجنير  مرا يقررأ أمثالره مرن عامرة النصرارخ مرن دعروات الصرلوت، 

ويهررا علررى العامررة، فررهن معظرم أهرر  مكررة كررانوا أميررني فكرانوا  سرربون مررن يتلررو كلمررات فاخترذ زعمررا  املشررركني مررن ذلرك مت
 فظها ولو حمرفة أو يكتب حروفا يتعلمهرا  سربونه علرى علرم، وكران النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم ملرا دانبره قومره وقراطعوف 

 حممدا ما يقوله.  ةلس إىل هذا الم م، وكان هذا الم م قد أظهر اإلس م فقالت قري : هذا يعلم
وقير : كرران غرر م رومري امسرره بلعررام كرران عبردا مبكررة لردرر  مررن قرري ، وكرران رسررول هللا صررلى هللا عليره وسررلم يقرر  عليرره  

 يدعوف إىل اإلس م، فقالوا: إن حممدا يتعلم منه، وكان هذا العبد يقول: إمنا يق  علي يعلمين اإلس م. 
درر  واحررد. وقررد قيرر : املررراد عبرردان مهررا درررب ويسررار كرراان قنررني، فيكررون املررراد ب وظرراهر اإلفررراد يف (إليرره) أن املقصررود ر  

 (بشر) اجلنس، وإبفراد ضماف دراينه على أفراد معادف. 
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وقررد كشرر  القرررعن هررذا اللرربس هنررا أبوضررح كشرر  إذ قررال قرروال فصرر  دون طررول درردال (لسرران الررذي يلحرردون إليرره  
 وهو أعجمي ال يكاد يبني وهذا القرعن فصيح عريب معجز.  أعجمي وهذا لسان عريب مبني)، أي كي  يعلمه

واجلملة دواب عن ك مهم، فهي مستأنفة استئنافا بيانيا ألن قوهلم (إمنا يعلمه بشر) يتضمن أنه ليس منرزال مرن عنرد هللا  
ا لرن نرؤمن حررىت فيسرأل سرال : مراذا دررواب قروهلم? فيقرال (لسران الررذي...) اخل، وهرذا الرنظم نظررا نظرم قولره تعراىل (قررالو 

 نؤتى مث  ما أويت رس  هللا هللا أعلم حيث ةع  رساالته). 
وأحلررد: مثرر  حلررد، أي مررال عررن القررومي. فهررو ممررا دررا  مررن األفعررال مهمرروز مبعررىن ا رررد، كقرروهلم: أابن مبعررىن ابن. فمعررىن  

 م منرزل مرن هللا إىل أن يقولروا (يلحدون) مييلون عن احلرق ألن ذلرك اهرت ق معراذير، فهرم يرتكرون احلرق القرومي مرن أنره كر
 (يعلمه بشر) فذلك مي  عن احلق وهو إحلاد. 

وةوز أن يراد ابإلحلاد املي  بك مهم املبهم إىل قصد معني ألهنم قرالوا (إمنرا يعلمره بشرر) وسركتوا عرن تعيينره توسرعة علرى  
قالوا له: هو درب أو بلعام، وإذا تومسوا نباهة  أنفسهم يف اهت ق املعاذير، فهذا وددوا ساذدا أبله يسأل عن املعىن ابلبشر

 السال  جتاهلوا وقالوا: هو بشر من الناس، فهط ق اإلحلاد على هذا املعىن مث  إط ق املسي  على االهتيار. 
وقررأ انفرع واجلمهررور (يلحردون)  بضررم اليرا   مضررارع أحلرد. وقرررأ محرزة والكسررالي (يلحردون) بفررتح اليرا  مررن حلرد مرررادد  
د. وقد تقدم اإلحلاد يف قوله تعراىل (وذروا الرذين يلحردون يف أمسالره) يف سرورة األعرراد. وليسرت هرذف اهلمرزة كقروهلم: أحل

 أحلد امليت ألن تلك للجع  ذا حلد. 
واللسان: الك م. مسي الك م ابسم علته. واألعجمي: املنسوب إىل األعجم، وهو الذي ال يبني عن مرادف من ك  انطق  

ن ما يريدف. ولذلك مسوا الدواب العجماوات. فاليا  فيه اي  النسب. وملرا كران املنسروب إليره وصرفا كران النسرب ال يفهمو 
 لتقوية الوص . 

و املبرني: اسررم فاعر  مررن أابن، إذا صرار ذا إابنررة، أي زالرد يف اإلابنررة مبعرىن الفصرراحة والب غرة، فحصرر  مترام التضرراد بينرره  
  وبني (لسان الذي يلحدون إليه).

 [)  104(إن الذين ال يؤمنون آبايت هللا ال يهديهم هللا وهلم عذاب اليم] 
 

 2400صفحة : 
 
للة معرتضة. وورود هذف اآلية عقب ذكر اهت ق املتقعرين علرى القررعن املرردفني ابلقالرة فيره برني الردمها  يرومئ إىل أن   

ريق معلوم بشدة العداوة للنهللا صلى هللا عليه وسلم وابلتصلب املراد ابلذين ال يؤمنون هم أولئك املردود عليهم عنفا. وهم ف
يف التصدي لصرد الناس عنه حبيث بلموا من املفر غاية ما ورا ها غاية، فحقت عليهم كلمة هللا أهنم ال يؤمنرون، فهرؤال  

 فريق غا معني يومئذ ولكنهم مشار إليهم على وده اإللال وتكش  عن تعيينهم عواقب أحواهلم. 
فقد كان من الكافرين ابلنهللا صلى هللا عليه وسلم أبو ده  وأبو سفيان. وكان أبو سفيان أطرول مردة يف الكفرر مرن أيب   

دهرر ؛ ولكررن أاب دهرر  كرران كلررل كفرررف أبذخ النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم واحلنررق عليرره. وكرران أبررو سررفيان مقتصرررا علررى 
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فحرم هللا أاب ده  اهلداية فأهلكه كرافرا، وهردخ أاب سرفيان فأصربح  االنتصار لدينه ولقومه ودفع املسلمني عن أن يملبوهم
مررن هرراة املررؤمنني. وتشرررد بصررهر النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم. وكرران الوليررد بررن املمرراة وعمررر بررن ايطرراب كررافرين وكرران  

مرن الكيرد، وعمرر كران  ك مها يدفع الناس من اتباع اإلس م ولكن الوليرد كران كتلرق املعراذير واملطراعن يف القررعن وذلرك
يصرد الناس ابلملظة علنا دون اهت ق فحرم هللا الوليد بن املماة االهتدا ، وهدخ عمر إىل اإلس م فأصبح اإلس م بره 
عزيز اجلانب. فتبني الناس أن الوليد من الرذين ال يؤمنرون آبايت هللا، وأن عمرر لريس مرنهم، وقرد كراان معرا كرافرين يف زمرن 

هررذا املعررىن الررذي ذكرررانف قولرره تعرراىل (إن هللا ال يهرردي مررن هررو كرراذب كفررار) فوصرر  مررن ال يهديرره هللا مررا. ويشررا إىل 
 بوصفني الكذب وشدة الكفر. 

فتبني أن معىن قوله تعاىل (الذين ال يؤمنون آبايت هللا) من كان اإلميان منافيا جلبلة طبعره ال ألميرال هرواف. وهرذا يعلرم هللا  
 معرضا ل ميان فلذلك ال يهديه هللا، أي ال يكون اهلداية يف قلبه. أنه ال يؤمن وأنه ليس 

 وهذا األسلوب عكس أسلوب قوله تعاىل (إن الذين حقت عليهم كلمات ربك ال يؤمنون)، وك  يرمي إىل معىن عظيم.  
، ولرذلك فصررلت برردون فموقرع هررذف اجلملرة مررن الرق قبلهررا موقررع التعلير  جلميررع أقرواهلم احملكيررة والتررذيي  ي صرة أحررواهلم 

 عط . 
وعطرر  (وهلررم عررذاب ألرريم) علررى (ال يهررديهم هللا) للداللررة علررى حرمرراهنم مررن ايررا وإلقررالهم يف الشررر ألهنررم إذا حرمرروا  

اهلداية فقد وقعوا يف الض لة وماذا بعد احلق إال الض ل، وهذا كقوله تعاىل (كتب عليه أنه من تروالف فأنره يضرله ويهديره 
ر). ويشم  العذاب عذاب الدنيا وهو عذاب القت  مث  ما أصاب أاب ده  يوم بدر مرن أ  اجلرراح وهرو إىل عذاب السع

 يف سكرات املوت مث من إهانة اإلدهاز عليه عقب ذلك. 
[) هذا رد لقوهلم (إمنا أنت مفرت) بقلب مرا 105(إمنا يفرتي الكذب الذين ال يؤمنون آبايت هللا وأولئك هم الكاذبون] 

ليهم، كما كان قوله تعاىل (لسان الرذي يلحردون إليره أعجمري) دروااب عرن قروهلم (إمنرا يعلمره بشرر). فيعرد أن نرزف زعموف ع
القرعن عن أن يكون مفرتخ واملنزل عليه عن أن يكون مفرتاي ثين العنان لبيان مرن هرو املفررتي. وهرذا مرن طريقرة القلرب يف 

 احلال. 
علمه لشر) يستلزم تكذيب النهللا صلى هللا عليه وسرلم يف أن مرا درا  بره منرزل إليره ووده مناسبة ذكرف هنا أن قوهلم (إمنا ي 

من عند هللا، فصاروا هبذا االعتبار يؤكدون مبضمونه قوهلم (إمنا أنت مفرت) يؤكرد أحرد القرولني القرول اآلهرر فلمرا رد قروهلم 
ابحلرق). وردت مقرالتهم األهررخ يف صرر ها (إمنا أنت مفرت) بقوله (ب  أكثرهم ال يعلمون قر  نزلره روح القردس مرن ربرك 

بقوله (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي)، ورد مضموهنا هنا بقوله (إمنا يفررتي الكرذب الرذين ال يؤمنرون) اآليرة، حاصر  
به رد نظاها أعين قوهلم (إمنا أنت مفرت) بكر م أبلرغ مرن ك مهرم، ألهنرم أتروا يف قروهلم (إمنرا أنرت مفررت) بصريمة قصرر هري 
أبلغ مما قالوف، ألن قوهلم (إمنا أنرت مفررت) قصرر للمخاطرب علرى صرفة االفررتا  الدالمرة، إذ اجلملرة االمسيرة تقتضري الثبرات 

 والدوام، فرد عليهم بصيمة تقصرهم على االفرتا  املتكرر املتجدد، إذ املضارع يدل على التجدد. 
 ق لكونه عي  إليه املعىن. وأكد فع  االفرتا  مبفعولية الذي هو مبعىن املفعول املطل 
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 2400صفحة : 

 
للة معرتضة. وورود هذف اآلية عقب ذكر اهت ق املتقعرين علرى القررعن املرردفني ابلقالرة فيره برني الردمها  يرومئ إىل أن   

وسلم وابلتصلب  املراد ابلذين ال يؤمنون هم أولئك املردود عليهم عنفا. وهم فريق معلوم بشدة العداوة للنهللا صلى هللا عليه
يف التصدي لصرد الناس عنه حبيث بلموا من املفر غاية ما ورا ها غاية، فحقت عليهم كلمة هللا أهنم ال يؤمنرون، فهرؤال  

 فريق غا معني يومئذ ولكنهم مشار إليهم على وده اإللال وتكش  عن تعيينهم عواقب أحواهلم. 
سلم أبو ده  وأبو سفيان. وكان أبو سفيان أطرول مردة يف الكفرر مرن أيب فقد كان من الكافرين ابلنهللا صلى هللا عليه و   

دهرر ؛ ولكررن أاب دهرر  كرران كلررل كفرررف أبذخ النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم واحلنررق عليرره. وكرران أبررو سررفيان مقتصرررا علررى 
هردخ أاب سرفيان فأصربح االنتصار لدينه ولقومه ودفع املسلمني عن أن يملبوهم فحرم هللا أاب ده  اهلداية فأهلكه كرافرا، و 

مررن هرراة املررؤمنني. وتشرررد بصررهر النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم. وكرران الوليررد بررن املمرراة وعمررر بررن ايطرراب كررافرين وكرران  
ك مها يدفع الناس من اتباع اإلس م ولكن الوليرد كران كتلرق املعراذير واملطراعن يف القررعن وذلرك مرن الكيرد، وعمرر كران 

ا دون اهت ق فحرم هللا الوليد بن املماة االهتدا ، وهدخ عمر إىل اإلس م فأصبح اإلس م بره يصرد الناس ابلملظة علن
عزيز اجلانب. فتبني الناس أن الوليد من الرذين ال يؤمنرون آبايت هللا، وأن عمرر لريس مرنهم، وقرد كراان معرا كرافرين يف زمرن 

ال يهرردي مررن هررو كرراذب كفررار) فوصرر  مررن ال يهديرره هللا  مررا. ويشررا إىل هررذا املعررىن الررذي ذكرررانف قولرره تعرراىل (إن هللا
 بوصفني الكذب وشدة الكفر. 

فتبني أن معىن قوله تعاىل (الذين ال يؤمنون آبايت هللا) من كان اإلميان منافيا جلبلة طبعره ال ألميرال هرواف. وهرذا يعلرم هللا  
 كون اهلداية يف قلبه. أنه ال يؤمن وأنه ليس معرضا ل ميان فلذلك ال يهديه هللا، أي ال ي

 وهذا األسلوب عكس أسلوب قوله تعاىل (إن الذين حقت عليهم كلمات ربك ال يؤمنون)، وك  يرمي إىل معىن عظيم.  
فموقرع هررذف اجلملرة مررن الرق قبلهررا موقررع التعلير  جلميررع أقرواهلم احملكيررة والتررذيي  ي صرة أحررواهلم، ولرذلك فصررلت برردون  

 عط . 
لرريم) علررى (ال يهررديهم هللا) للداللررة علررى حرمرراهنم مررن ايررا وإلقررالهم يف الشررر ألهنررم إذا حرمرروا وعطرر  (وهلررم عررذاب أ 

اهلداية فقد وقعوا يف الض لة وماذا بعد احلق إال الض ل، وهذا كقوله تعاىل (كتب عليه أنه من تروالف فأنره يضرله ويهديره 
  مث  ما أصاب أاب ده  يوم بدر مرن أ  اجلرراح وهرو إىل عذاب السعر). ويشم  العذاب عذاب الدنيا وهو عذاب القت

 يف سكرات املوت مث من إهانة اإلدهاز عليه عقب ذلك. 
[) هذا رد لقوهلم (إمنا أنت مفرت) بقلب مرا 105(إمنا يفرتي الكذب الذين ال يؤمنون آبايت هللا وأولئك هم الكاذبون] 

إليره أعجمري) دروااب عرن قروهلم (إمنرا يعلمره بشرر). فيعرد أن نرزف  زعموف عليهم، كما كان قوله تعاىل (لسان الرذي يلحردون
القرعن عن أن يكون مفرتخ واملنزل عليه عن أن يكون مفرتاي ثين العنان لبيان مرن هرو املفررتي. وهرذا مرن طريقرة القلرب يف 

 احلال. 
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وسرلم يف أن مرا درا  بره منرزل إليره  ووده مناسبة ذكرف هنا أن قوهلم (إمنا يعلمه لشر) يستلزم تكذيب النهللا صلى هللا عليه 
من عند هللا، فصاروا هبذا االعتبار يؤكدون مبضمونه قوهلم (إمنا أنت مفرت) يؤكرد أحرد القرولني القرول اآلهرر فلمرا رد قروهلم 
(إمنا أنت مفرت) بقوله (ب  أكثرهم ال يعلمون قر  نزلره روح القردس مرن ربرك ابحلرق). وردت مقرالتهم األهررخ يف صرر ها 

ه (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي)، ورد مضموهنا هنا بقوله (إمنا يفررتي الكرذب الرذين ال يؤمنرون) اآليرة، حاصر  بقول
به رد نظاها أعين قوهلم (إمنا أنت مفرت) بكر م أبلرغ مرن ك مهرم، ألهنرم أتروا يف قروهلم (إمنرا أنرت مفررت) بصريمة قصرر هري 

قصرر للمخاطرب علرى صرفة االفررتا  الدالمرة، إذ اجلملرة االمسيرة تقتضري الثبرات أبلغ مما قالوف، ألن قوهلم (إمنا أنرت مفررت) 
 والدوام، فرد عليهم بصيمة تقصرهم على االفرتا  املتكرر املتجدد، إذ املضارع يدل على التجدد. 

 وأكد فع  االفرتا  مبفعولية الذي هو مبعىن املفعول املطلق لكونه عي  إليه املعىن.  
   
 

 2401صفحة : 
 
وعرد (الكذب) أبداة تعرير  اجلرنس الدالرة علرى متيرز ماهيرة اجلرنس واستحضرارها، فرهن تعرير  اسرم اجلرنس أقروخ مرن   

 تنكاف، كما تقدم يف قوله تعاىل (احلمد   رب العاملني). 
رهم مبضرمون وعرب عن املقصور عليهم ابسم املوصول دون أن يذكر ضماهم فيقال: إمنا يفرتي الكذب أنتم، ليفيد اشتها 

 الصلة، وألن للصلة أثرا يف افرتالهم، ملا تفيدف املوصولية من اإلميا  إىل وده بنا  ايرب. 
وعليه فهن من ال يؤمن ابلدالل  الواضحة الق هي عايت صدق ال يسرعه إال االفررتا  لررتويج نكذيبره ابلردالل  الواضرحة.  

 ة ال عن شبهة. ويف هذا كناية عن كون تكذيبهم آبايت هللا عن مكابر 
 مث أردفت للة القصر جبملة قصر أهرخ بطريق ضما الفص  وطريق تعري  املسند وهي للة (وأولئك هم الكاذبون).   
وافتتحت ابسم اإلشارة، بعد إدرا  وص  انتفا  اإلميان آبايت هللا عنهم، لينبه على أن املشار إليهم دديرون مبا يررد مرن  

 وهو قصرهم على الكذب، ألن من ال يؤمن آبايت هللا يتخذ الكذب ديدان له متجددا. ايرب بعد اسم اإلشارة، 
ودع  املسند يف هذف اجلملة معرفا ابل م ليفيد أن دنس الكاذبني ا د هبم وصار منحصررا فريهم، أي الرذين تعررد أهنرم  

يره، فيحصر  قصرران يف هرذف اجلملرة: طالفة الكاذبني هرم هرؤال . وهرذا يرؤول إىل معرىن قصرر درنس املسرند علرى املسرند إل
قصر موصود على صفة، وقصرر تلرك الصرفة علرى ذلرك املوصرود. والقصرران األوالن احلاصر ن مرن قولره (إمنرا يفررتي) 
وقوله (وأولئرك هرم) إضرافيان، أي ال غراهم الرذي رمروف ابالفررتا  وهرو حماشرى منره. والثالرث (أولئرك هرم الكراذبون) قصرر 

 . إذ نزل بلو  اجلنس فيهم مبلما قواي منزلة ا صارف فيهم. حقيقي ادعالي للمبالمة
واهترا يف الصرلة صرريمة (ال يؤمنرون) دون:   يؤمنروا. لتكررون علرى وزان مرا عرفرروا بره سرابقا يف قولرره (إن الرذين ال يؤمنررون  

 ضد ذلك. آبايت هللا)، وملا يف املضارع من الداللة على أهنم مستمرون على انتفا  اإلميان ال يثبت هلم 
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(من كفر اب  من بعد إميانه إال من أكرف وقلبه مطمئن ابإلميان ولكن من شرح ابلكفر صدرا فعليهم غضب من هللا وهلم  
[) ملرا سربق التحرذير مرن نقر  عهرد هللا الرذي عاهردوف، وأن ال يمررهم مرا ألمرة املشرركني مرن السرعة 106عذاب عظيم]

هترا، وبشرروا ابلوعرد حبيراة طيبرة، ودرزا  أعمراهلم الصراحلة مرن اإلشرارة إىل التمسرك والربو، والتحذير من زل  القردم بعرد ثبو 
ابلقرررعن واالهتررردا  بررره، وأن ال تمرررهم شررربه املشرررركني وفتررروهنم يف تكررذيب القررررعن، عقرررب ذلرررك ابلوعيررد علرررى الكفرررر بعرررد 

 اإلميان، فالك م استئناد ابتدالي. 
فتنرة الرراغبني يف اإلسرر م والرذين أسرلموا. فلرذلك رد علرريهم بقولره (قر  نزلرره  ومناسربة االنتقرال أن املشرركني كررانوا  راولون 

روح القدس) إىل قوله (ليثبت الذين عمنوا)، وكانوا يقولون (إمنرا يعلمره بشرر) فررد علريهم بقولره (لسران الرذي يلحردون إليره 
 أعجمي). 

شرركون فكفرر، وهرو دررب مروىل عرامر برن احلضررمي. وكان الم م الذي عنوف بقروهلم (إمنرا يعلمره بشرر) قرد أسرلم مث فتنره امل 
وكانوا راودوا نفرا من املسلمني على االرتداد، منهم: ب ل، وهباب بن األرت، وايسر، ومسية أبوا عمار برن ايسرر، وعمرار 

ا، وذكرر مرنهم ابنهما، فثبتوا على اإلس م. وفتنوا عمارا فأظهر هلم الكفر وقلبه مطمئن ابإلميران. وفتنروا نفررا عهررين فكفررو 
احلار  بن ربيعة بن األسود، وأبرو قريس برن الوليرد برن املمراة، وعلري برن أميرة برن هلر ، والعاصري برن منبره برن احلجراج. 
وأحسررب أن هررؤال  هررم الررذين نررزل فرريهم قولرره تعرراىل (ومررن النرراس مررن يقررول عمنررا اب  فررهذا أوذي يف هللا دعرر  فتنررة النرراس  

 فكان من هذف املناسبة رد لعجز الك م على صدرف. كعذاب هللا) يف سورة العنكبوت، 
على أن مضمون (من كفر اب  من بعد إميانه) مقاب  ملضمون (من عم  صاحلا من ذكر أو أنثرى وهرو مرؤمن)، فحصر   

الرتهيررب بعررد الرتغيررب، كمررا ابترردئ ابلتحررذير  فظررا علررى الصرراس مررن الفسرراد، مث أعيررد الكرر م إبصرر ح الررذين اعرررتاهم 
 اد، وفتح ابب الرهصة للمحافظني على ص حهم بقدر اإلمكان. الفس
   
 

 2402صفحة : 
 
واعلم أن اآلية إن كانت تشا إىل نفر كفروا بعد إس مهم كانت (من) موصولة وهري مبتردأ وايررب (فعلريهم غضرب مرن   

املررة الشرررط، ووقررع يف القرررعن يف عررا هللا). وقرررن ايرررب ابلفررا  ألن يف املبترردأ شرربها أبداة الشرررط. وقررد يعامرر  املوصررول مع
موضع. ومنه قوله تعاىل (إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات مث   يتوبروا فلهرم عرذاب دهرنم)، وقولره تعراىل (والرذين يكنرزون 
الذهب والفضة) إىل قوله (فبشرهم بعذاب أليم) يف سرورة بررا ة. وقير : إن فريقرا كفرروا بعرد إسر مهم، كمرا روي يف شرأن 

 رب غ م ابن احلضرمي. وهذا الوده أليق بقوله تعاىل (أولئك الذين طبع هللا على قلوهبم) اآلية. د
وإن كان ذلك   يقع فاآلية جمرد  ذير للمسلمني مرن العرود إىل الكفرر، ولرذلك تكرون (مرن) شررطية، والشررط غرا مرراد  

ط ينقلررب إىل معررىن املضررارع، ويكررون قولرره (فعلرريهم برره معررني برر  هررو  ررذير، أي مررن يكفررروا اب ، ألن املاضرري يف الشررر 
 غضب من هللا) دوااب. 
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 والتحذير حاص  على ك  املعنيني.  
وأمررا قولرره (إال مررن أكرررف وقلبرره مطمررئن ابإلميرران) فهررو ترررهيص ومعررذرة ملررا مررن عمررار بررن ايسررر وأمثالرره إذا اشررتد علرريهم   

 عذاب من فتنوهم. 
عموم (من كفر) لئ  يقع حكم الشرط عليه، أي إال من أكرهره املشرركون علرى الكفرر، وقوله (إال من أكرف) استثنا  من  

 أي على إظهارف فأظهرف ابلقول لكنه   يتما اعتقادف. وهذا فريق رهص هللا هلم ذلك كمما سيأيت. 
 ومصحح االستثنا  هو الذي قال قول قد كفر بلفظه.  
) استدرك علرى االسرتثنا ، وهرو احررتاس مرن أن يفهرم أن املكررف مررهص واالستدراك بقوله (ولكن من شرح ابلكفر صدرا 

 له أن ينسلخ عن اإلميان من قلبه. 
و(من شرح) معطود ب(لكن) على (من أكرف وقلبه مطمئن ابإلميان)، ألنه يف معىن املنفي لوقوعه عقب االستثنا  مرن  

 املثبت، فحرد (لكن) عاط  وال عربة بودود الواو على التحقيق. 
واهتا (فعليهم غضب) دون  و: فقد غضب هللا عليهم، ملا تدل عليه اجلملة االمسية من الدوام والثبات، أي غضب ال  

 ممفرة معه. 
وتقرردمي ايرررب ا رررور علررى املبترردأ ل هتمررام أبمرررهم، فقرردم مررا يرردل علرريهم، ولتصررحيح اإلتيرران إنكرررة حررني قصررد ابلتنكررا  

 ى ابلتنكا عن الصفة. التعظيم، أي غضب عظيم، فاكتف
 وأما تقدمي (هلم) على (عذاب عظيم) فل هتمام.  
واإلكراف: اإلجلا  إىل فع  ما يكرف فعله. وغنما يكون ذلك بفع  شي  تضيق عن  مله طاقة اإلنسان من إي م ابلرغ أو  

 سجن أو قيد أو  وف. 
ن مظراهرف الرق يطلرق عليهرا أهنرا كفررت يف عررد وقد رهصت هرذف اآليرة للمكررف علرى إظهرار الكفرر أن يظهررف بشري  مر 

 الناس من قول أو فع . 
وقررد ألررع علمررا  اإلسرر م علررى األهررذ بررذلك يف أقرروال الكفررر، فقررالوا: فمررن أكرررف علررى الكفررر غررا داريررة عليرره أحكررام  

بعبررادف واعتبررارا  الكفررر، ألن اإلكررراف قرينررة علررى أن كفرررف تقيررة ومصررانعة بعررد أن كرران مسررلما. وقررد رهررص هللا ذلررك رفقررا
 لإشيا  بماايهتا ومقاصدها. 

ويف احلديث: أن ذلك وقع لعمار بن ايسر، وأنه ذكر ذلك للنهللا صلى هللا عليه وسرلم فصروبه وقرال لره:  وإن عرادوا لرك  
فعد  والع على ذلك العلما . وشذ حممد بن احلسن فأدرخ على هذا التظراهر ابلكفرر حكرم الكفرار يف الظراهر كاملرترد 

 يستتاب عن املكنة منه. ف
وسوخ لهور العلما  بني أقوال الكفر وأفعاله كالسجود للصنم. وقالت طالفة: إن اإلكراف على أفعال الكفر ال يبيحها.  

ونسب إىل األوزاعي وسحنون واحلسن البصري، وهي تفرقة غا واضرحة. وقرد انط هللا الرهصرة ابطمئنران القلرب ابإلميران 
  وغفر ما سول القلب.
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وإذا كران اإلكررراف مودررب الرهصررة يف إظهررار الكفررر فهررو يف غرا الكفررر مررن املعاصرري أوىل كشرررب ايمررر والررزان، ويف رفررع  
 أسباب املؤاهذة يف غا االعتدا  على الما كاإلكراف على الط ق أو البيع. 

املكرروف عليره تفراوت، وأع هرا اإلكرراف وأما يف االعتدا  على الناس من ترتب المرم فبني مراتب اإلكرراف ومراترب االعتردا   
 على قت  نفس. وهذا يظهر أنه ال يبيح اإلقدام على القت  ألن التوعد قد ال يتحقق وتفوت نفس القتي . 

على أن أنواعا من االعتردا  قرد ةعر  اإلكرراف ذريعرة إىل ارتكاهبرا بترواطئ برني املكررف واملكررف. وهلرذا كران للمكررف  ابلكسرر   
 نظر يف مح  التبعة عليه. دانب من ال

وهذف اآلية   تتعرض لما مؤاهذة هللا تعاىل يف حقه احمل  وما دون ذلك فهو جمال االدتهاد.واي د يف ط ق املكررف  
 معلوم، والتفاصي  والتفاريع مذكورة يف كتب الفروع وبع  التفاسا. 
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[) هررذف اجلملررة واقعررة موقررع 107آلهرررة وأن هللا ال يهرردي القرروم الكررافرين](ذلررك أبهنررم اسررتحبوا احليرراة الرردنيا علررى ا  

 التعلي  فلذلك فصلت عن الق قبلها، وإشارة ذلك إىل مضمون قوله (فعليهم غضب من هللا وهلم عذاب عظيم). 
 السابقني. وضما (أبهنم) عالد إىل (من كفر اب ) سوا  كان ما صدق (من) معينا أو مفروضا على أحد الودهني  
 والبا  للسببية، فمدهوهلا سبب.  
و(استحبوا) مبالمة يف (أحبوا) مث  استأهر واستكان. وضمن (استحبوا) معىن (فضرلوا) حبررد (علرى)، أي ألهنرم قردموا  

اهيرة نفع الدنيا على نفع اآلهرة، ألهنم قد استقر يف قلوهبم أحقية اإلس م ومرا ردعروا عنره إال هرود الفتنرة أو رغبرة يف رف
 العي ، فيكون كفرهم اشد من كفر املستصحبني للكفر من قب  البعثة. 

(وأن هللا ال يهدي القوم الكافرين) سبب اثن للمضرب والعرذاب، أي وأبن هللا حررمهم اهلدايرة فهرم موافونره علرى الكفرر.  
 . وقد تقدم تفسا ذلك عند قوله تعاىل (إن الذين ال يؤمنون آبايت هللا ال يهديهم هللا)

وهررو تررذيي  ملررا يف صرريمة (القرروم الكررافرين) مررن العمرروم الشررام  للمتحررد  عررنهم وغرراهم، فلرريس ذلررك إظهررارا يف مقررام   
 اإلضمار ولكنه عموم بعد هصو . 

وإقحام لفظ (قوم) للداللة على أن من كان هذا شأهنم فقد عرفوا به ومتكن منهم وصار سجية حىت كرأهنم ةمعهرم هرذا  
 الوص . 

دم أن درراين وصر  أو هررب علرى لفرظ (قروم) يرؤذن أبنره مرن مقومرات قروميتهم كمرا يف قولره تعراىل (آلايت لقروم وقد تقر 
 يعقلون) يف سورة لبقرة، وقوله تعاىل (وما تمين اآلايت والنذر عن قوم ال يؤمنون) يف سورة يونس. 

[ ال درررررم أهنرررم يف اآلهرررررة هررررم 108(أولئرررك الررررذين طبرررع هللا علررررى قلررروهبم ومسعهررررم وأبصررررارهم وأولئرررك هررررم المرررافلون] 
[) للة مبينة جلملة (وأن هللا ال يهدي القوم الكافرين) أبن حرماهنم اهلداية حبرماهنم االنتفراع بوسراللها: 109اياسرون]
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من النظر الصادق يف دالل  الوحدانية، ومن الروعي لردعوة الرسرول صرلى هللا عليره وسرلم والقررعن املنرزل عليره. ومرن ثبرات 
 ب على حفظ ما داهله من اإلميان، حيث انسلخوا منه بعد أن تلبسوا به. القل
وافتترراح اجلملررة ابسررم اإلشررارة لتمييررزهم متييررزا تبيينررا ملعررىن الصررلة املتقدمررة، وهرري اتصررافهم ابالرتررداد إىل الكفررر بعررد اإلميرران  

 ابلقول واالعتقاد. 
ودره بنرا  احلكرم املبرني هبرذف اجلملرة. وهرو مضرمون للرة (فعلريهم  وأهرب عن اسم اإلشارة ابملوصول ملا فيه من اإلميا  إىل 

 غضب من هللا وهلم عذاب عظيم). 
والطبع: مستعار ملنع وصول اإلميان وأدلته، على طريقة تشبيه املعقول ابحملسوس. وقد تقدم مفص  عند قوله تعاىل (هتم  

 لبقرة. هللا على قلوهبم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة) يف سورة ا
وللرررة (وأولئرررك هرررم المرررافلون) تكملرررة للبيررران، أي المرررافلون األكملرررون يف المفلرررة، ألن المافررر  البرررالغ المايرررة ينرررايف حالرررة  

 االهتدا . 
والقصر قصر موصود على صفة، وهو حقيقري ادعرالي يقصرد بره املبالمرة، اعردم االعتردا  ابلمرافلني غراهم، ألهنرم بلمروا  

 د ك  غاف  غاهم كمن ليس بماف . ومن هنا دا  معىن الكمال يف المفلة ال من الم التعري . الماية يف المفلة حىت ع
وللة (ال درم أهنم يف اآلهرة هم اياسررون) واقعرة موقرع النتيجرة ملرا قبلهرا، ألن مرا قبلهرا صرار كالردلي  علرى مضرموهنا،  

 ولذلك افتتحت بكلمة نفي الشك. 
أو(ال بد). وقد تقدم عنفا يف هذف السورة عند قوله تعاىل (ال درم أن هللا يعلرم مرا يسررون  فهن (ال درم) مبعىن (ال حمالة) 

 وما يعلنون). وتقدم بسل تفساها عند قوله تعاىل (ال درم أهنم يف اآلهرة هم األهسرون) يف سورة هود. 
 واملعىن: أن هسارهتم هي ايسارة، ألهنم أضاعوا النعيم إضاعة أبدية.  
 ذا املعىن على ك  الودهني املتقدمني يف ما صدق (من) من قوله (من كفر اب ) اآلية. وةري ه 
ووقع يف سورة هود (هم األهسرون) ووقع هنا (هم اياسرون) ألن عية سورة هود تقدمها (أولئك الذين هسروا أنفسرهم  

 هسارهتم يف الدنيا.  وض  عنهم ما كانوا يفرتون)، فكان املقصود بيان هسارهتم يف اآلهرة أشد من
 [)  110(مث إن ربك للذين هادروا من بعد ما فتنوا مث داهدوا وصربوا إن ربك من بعدها لمفور رحيم] 
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 عط  على للة (من كفر اب  من بعد إميانه) إىل قوله (هم اياسرون).   
مضمون هذف اجلملة املعطوفة أعظم رتبرة مرن املعطرود  و(مث) للرتتيب الرتهللا، كما هو شأهنا يف عطفها اجلم . وذلك أن 

 عليها، إذ ال أعظم من رضى هللا تعاىل كما قال تعاىل (ورضوان من هللا أكرب). 
واملررراد ب(الررذين هررادروا) املهررادرون إىل احلبشررة الررذين أذن هلررم النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم ابهلجرررة للررتخلص مررن أذخ  

 هلجرة إال هلذف اهلجرة إىل أرض احلبشة. املشركني. وال يستقيم معىن ا
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قال ابن إسحاق  فلما رأخ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يصيب أصحابه من الب   ومرا هرو فيره مرن العافيرة مبكانرة  
من هللا ومن عمه أيب طالب، وأنره ال يقردر علرى أن ميرنعهم ممرا هرم فيره مرن الرب  ، قرال هلرم: لرو هرردتم إىل أرض احلبشرة 

هن هبا ملكا ال يظلم عندف أحد، وهي أرض صدق حىت ةع  هللا لكم فردا مما أنتم فيه، فخرج عند ذلك املسرلمون مرن ف
 أصحاب رسول هللا إىل أرض احلبشة رافة الفتنة وفرارا بدينهم  اف. 

لكفرر أبفرواههم ولكرن قلروهبم فهن هللا ملا ذكر الذين عمنروا وصرربوا علرى األذخ الرذين اتقروا عرذاب الفتنرة أبن قرالوا كر م ا  
مطمئنة ابإلميان ذكر فريقا عهر فازوا بفرار من الفنت'، لئ  يتوهم متوهم أن بعدهم عن النهللا صلى هللا عليه وسلم يف تلك 
الشدة يوهن داهة املسلمني فاستويف ذكر فرق املسلمني كلها. وقد أومأ إىل حظهم من الفض  بقوله (هادروا من بعد ما 

 مى عملهم هجرة. فتنوا) فس
وهذا االسم يف مصطلح القرعن يدل على مفارقة الوطن ألد  احملافظة على الدين، كما حكي عن إبراهيم  عليه السر م   

 (وقال إين مهادر إىل ريب). وقال يف األنصار ( بون من هادر إليهم)، أي املؤمنني الذين فارقوا مكة. 
نة: العذاب واألذخ الشديد املتكرر الذي ال يرتك ملن يقع ملن يقع به صربا وال رأاي، ومسى ما لقوف من املشركني فتنة. والفت 

قرال تعراىل (يرروم هرم علررى النرار يفتنررون ذوقروا فتنررتكم)، وقرال (إن الرذين فتنرروا املرؤمنني واملؤمنررات). وتقردم بياهنررا عنرد قولرره 
 يف هللا.  تعاىل (والفتنة أشد من القت ) يف سورة البقرة.أي فقد انهلم األذخ

 وا اهدة: املقاومة ابجلهد، أي الطاقة.  
 واملراد اب اهدة هنا دفاعهم املشركني عن أن يردوهم إىل الكفر.  
 وهااتن اآليتان مكيتان انزلتان قب  شرع اجلهاد الذي هو مبعىن قتال الكفار لنصر الدين.  
 تعاىل (واستعينوا ابلصرب والص ة) يف سورة البقرة.  والصرب: الثبات على  م  املكروف واملشاق، وتقدم يف قوله 
 وأكد ايرب حبرد التوكيد اللفظي لتحقيق الوعد، واالهتمام يدفع النقيصة عنهم يف الفض .  
ويدل على ذلك ما يف صحيح البخاري: أن أمسا  بنت عميس، وهري ممرن قردم مرن أرض احلبشرة، دهلرت علرى حفصرة  

قناكم ابهلجررة فرنحن أحرق برسرول هللا مرنكم، فمضربت أمسرا  وقالرت: كر  وهللا، كنرتم مرع فده  عمر عليهرا فقرال هلا:سرب
النرررهللا يطعرررم درررالعكم ويعرررظ دررراهلكم، وكنرررا يف أرض البعررردا  البمضرررا  ابحلبشرررة و رررن كنرررا نرررؤذخ وخنررراد، وذلرررك يف هللا 

ما دا  النهللا صلى هللا عليه وسلم بيت ورسوله، وأمي هللا ال أطعم طعاما وال أشرب شرااب حىت أذكر ما قلت لرسول هللا، فل
حفصرة قالررت: أمسررا : اي رسررول هللا إن عمررر قررال كررذا وكررذا، قررال: فمررا قلررت لرره? قالررت: قلررت لرره كررذا وكررذا، قررال  لرريس 

 أبحق يب منكم وله وألصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أه  الفينة هجراتن). 
ليرره ل هتمرام. وأعيرد (إن ربررك) اثنيرا لطرول الفصرر  برني اسررم والر م يف قولره (للررذين هرادروا) متعلرق ب(غفررور) مقردم ع 

 (إن) وهربها املقرتن ب م االبتدا  مع إفادة التأكيد اللفظي. 
وتعري  املسند إليه الذي هو اسم (إن) بطريق اإلضافة دون العلمية ملا يومئ إليه إضافة لفظ (رب) إىل ضرما النرهللا مرن   

ألهنرم أوذوا ألدر  هللا وألدر  النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم فكران إسرناد املمفررة إىل هللا  كون املمفرة والرمحة ألصحابه كانرت
 بعنوان كونه رب حممد صلى هللا عليه وسلم حاص  أسلوب يدل على الذات العلية وعلى الذات احملمدية. 
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  وهذا من أدق لطال  القرعن يف قرن اسم النهللا ابسم هللا مبناسبة هذا اإلسناد شصوصه. 
وضما (من بعدها) عالد إىل اهلجرة املستفادة من (هرادروا)، أو إىل املرذكورات: مرن هجررة وفتنرة ودهراد وصررب، أو إىل  

 الفتنة املأهوذة من (فتنوا). وك  تلك االحتماالت تشا إىل أن املمفرة والرمحة هلم دزا  على بع  تلك األفعال أو كلها. 
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 (فتنوا)  بفتح الفا  والتا   على البنا  للفاع ، وهي لمة يف افتنت، مبعىن وقع يف الفتنة.  وقرأ ابن عامر  
[) ةوز أن يكرون هرذا اسرتئنافا 111(يوم أتيت ك  نفس جتادل عن نفسها وتو  ك  نفس ما عملت وهم ال يظلمون] 

والوعيد وعيدا للذين أنذروا ووعردا للرذين  وتذيي  بتقدير: اذكر يوم أتيت ك  نفس جتادل عن نفسها، وقع عقب التحذير
 بشروا. 

وةرروز أن يكررون متصرر  بقولرره (إن ربررك مررن بعرردها لمفررور رحرريم)، فيكررون انتصرراب (يرروم أتيت كرر  نفررس) علررى الظرفيررة  
رمحة  (لمفور رحيم)، أي يمفر هلم ويرمحهم يوم القيامة حبيث ال ةدون أثرا لذنوهبم الق ال كلو عنها غالب الناس وةدون

 من هللا هبم يومئذ. فهذا املعىن هو مقتضى اإلتيان هبذا الظرد. 
وا ادلة: دفاع ابلقول للتخلص من تبعة فعر . وتقردم عنرد قولره تعراىل (وال جترادل عرن الرذين كترانون أنفسرهم) يف سرورة  

 النسا . 
ية ما به الشرخص شرخص، فراالهت د والنفس األول: مبعىن الذات والشخص كقوله (أن النفس ابلنفس) والنفس الثان  

 بينهما ابالعتبار كقول أعرايب قت  أهوف ابنا له  من احلماسة  :          
أقول للنفس أتسا  وتسلرية                      إحدخ يدي أصابتين و  ترد وتقدم يف قوله (وتنسون أنفسكم) يف سورة   

 البقرة. 
ة مركبة من دسد وروح فيسمنها النفس، أي الذات وهري مرا يعررب عنره املرتكلم وذلك أن العرب يستشعرون ل نسان لل 

بضررما  أان  ، ويستشررعرون ل نسرران قرروة ابطنيررة هبررا إدراكرره ويسررموهنا نفسررا أيضررا. ومنرره أهررذ علمررا  املنطررق اسررم الررنفس 
 الناطقة. 

. ففاعرر  ا ادلررة ومررا هررو يف قرروة مفعولرره واملعررىن: أييت كرر  أحررد يرردافع عررن ذاترره، أي يرردافع أبقوالرره ليرردفع تبعررات أعمالرره 
شي  واحد. وهذا قريب من نوع وقوع الفاع  واملفعول شيئا واحد يف أفعال الظن والدعا ، بكثرة مث : أراين فاع  كذا، 

 وقوهلم : عد متين وفقدتين، وبقلة يف غا ذلك مع األفعال  و قول امرئ القيس:          
ين                      صرروت السررباع برره يضرربحن واهلررام وتررو  تعطرري شرري  وافيررا، أي  قررد بررت أحرسررين وحرردي ومينعرر  

كررام  غررا منقررو ، (ومررا علمررت) مفعررول اثن ل(تررو )، وهررو علررى حررذد مضرراد تقررديرف: دررزا  مررا علمررت، أي مررن 
 ثواب أو عقاب، وإظهار ك  نفس يف مقام اإلضمار لتكون اجلملة مستقلة فتجري جمرخ املث . 
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لم: االعتدال على احلق. وأطلق هنا على جماوزة احلد املعني للجزا  يف الشر واإلدحراد عنره ايرا، ألن هللا ملرا عرني والظ 
اجلزا  على الشر ووعد ابجلزا  على ايا صار ذلك كاحلق لك  فريق. والعلم مبراترب هرذا التحديرد مفروض   تعراىل (وال 

 يظلم ربك أحدا). 
 عالدان إىل ك  نفس حبسب املعىن. ألن (ك  نفس) يدل على لع من النفوس.  وضما (وهم ال يظلمون) 
وزايدة هذف اجلملة للتصريح مبفهوم (وتو  ك  نفس ما علمرت)، ألن توفيرة اجلرزا  علرى العمر  تسرتلزم كرون تلرك التوفيرة  

مرن صرفات هللا تعراىل. وحصر   عدال، فصرح هبذا ال زم بطريقة نفي ضدف وهو نفي الظلم عنهم، وللتنبيه على أن العردل
 مع ذلك أتكيد املعىن األول. 

(وضررب هللا مررث  قريرة كانررت عمنررة مطمئنرة أيتيهررا رزقهررا رغردا مررن كرر  مكران فكفرررت أبنعررم هللا فأذاقهرا هللا لبرراس اجلرروع  
علريهم يف  [) عط  عظة على عظه. واملعطود عليها هي ل  االمتنان بنعم هللا تعراىل112وايود مبا كانوا يصنعون]

قوله (وما بكم من نعمة فمن هللا) وما اتص  هبا إىل قوله (يعرفون نعمة هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون). فانتق  الك م 
 بعد ذلك بتهديد من قوله (ويوم نبعث من ك  أمة شهيدا). 

 عرذاب عظريم) إىل قولره (ال دررم فبعد أن توعدهم بقوارع الوعيد بقوله (وهلم عذاب أليم) وقولره (فعلريهم غضرب مرن هللا 
أهنرم يف اآلهرررة هرم اياسرررون) عراد الكرر م إىل هتديردهم بعررذاب يف الردنيا أبن دعلهررم مضررب مثرر  لقريرة عررذبت عررذاب 

 الدنيا، أو دعلهم مث  وعظة ملن أييت مبث  ما أتوا به من إنكار نعمة هللا. 
) اخل. علرى اعتبرار تقردير (اذكرر)، أي اذكرر هلرم هرول يروم أتيت  وةوز أن يكون املعطود عليها للة (يوم أتيت كر  نفرس 

 ك  نفس جتادل اخل. وضرب هللا مث  لعذاهبم يف الدنيا شأن قرية كانت عمنة اخل. 
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وضرب: مبعىن دع ، أي دع  املركب الدال عليه كرون نظمره، وأوحرى بره إىل رسروله صرلى هللا عليره وسرلم، كمرا يقرال:   
   ف ن مث  قوله: كيت وكيت. أرس
والتعبا عن ضرب املث  الواقع يف حال نزول اآلية بصيمة املضي للتشويق إىل اإلصما  إليه، وهو من استعمال املاضي يف  

 احلال لتحقيق وقوعه، مث  (أتى أمر هللا)، أو لتقريب زمن املاضي من زمن احلال، مث : قد قامت الص ة. 
) مسرررتعم  يف معرررىن الطلرررب واألمرررر، أي اضررررب اي حممرررد لقومرررك مرررث  قريرررة إىل عهررررف، كمرررا وةررروز أن يكرررون (ضررررب 

سيجي  عند قوله تعاىل (وضرب هللا مث  ردر  فيره شرركا ) يف سرورة الزمرر. وإمنرا صريغ يف صريمة ايررب توسر  إىل إسرنادف 
(واضرب هلم مث  أصحاب القرية) مبا سيذكر يف إىل هللا تشريفا له وتنويها به. ويفرق بينه وبني ما صيغ بصيمة الطلب  و

سورة الزمر فرادعه. وقد تقدم يف قولره تعراىل (إن هللا ال يسرتحي أن يضررب مرث ) يف سرورة البقررة، وقولره يف سرورة إبرراهيم 
 (أ  تر كي  ضرب هللا مث  كلمة طيبة). 
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 استمىن عن تعيني القرية. ودع  املث  قرية موصوفة بصفات تبني حاهلا املقصود من التمثي ، ف 
والنكترة يف ذلرك أن يصررلح هرذا املثرر  للتعرري  ابملشررركني ابحتمرال أن تكررون القريرة قررريتهم أعرين مكررة أبن دعلهرم مررث    

للناس من بعدهم. ويقوخ هذا االحتمال إذا كانت هذف اآلية قد نزلت بعد أن أصاب أه  مكة اجلوع الذي أنذروا به يف 
يوم أتيت السما  بدهان مبني يمشى الناس هذا عذاب أليم). وهو الدهان الذي كران يرراف أهر  مكرة  قوله تعاىل (فارتقب

 أايم القحل الذي أصاهبم بدعا  النهللا صلى هللا عليه وسلم. 
 ويؤيد هذا قوله بعد (ولقد دا هم رسول منهم فكذبوف فأهذهم العذاب وهم ظاملون).  
ن الررذين هررادروا مررن بعرد مررا فتنرروا، أي أصررحاب هجرررة احلبشررة تسررلية هلررم مفرقررة ولعر  املخاطررب هبررذا املثرر  هررم املسررلمو  

 بلدهم، وبعثا هلم على أن يشكروا هللا تعاىل إذ أهردهم من تلك القرية فسلموا مما أصاب أهلها وما يصيبهم. 
 وتقدم معىن القرية عند قوله تعاىل (أو كالذي مر على قرية) يف سورة البقرة.  
 قرية أهلها إذ هم املقصود من القرية كقوله (واسأل القرية) واألمن: الس مة من تسلل العدو. واملراد ابل 
واالطمئنران: الدعررة وهردو  البررال. وقررد تقردم يف قولرره تعرراىل (ولكرن ليطمررئن قلرهللا) يف سررورة البقرررة، وقولره (فررهذا اطمررأننتم  

 فأقيموا الص ة) يف سورة النسا . 
 ة إذ ال  ص  الطمأنينة بدونه، كما أن ايود بسبب االنزعاج والقلق. وقدم األمن على الطمأنين 
وقوله (أيتيها رزقها رغدا) تيسا الرزق فيها من أسباب راحة العي ، وقد كانت مكة كذلك. قال تعاىل (أو   منكن هلم  

 ا طعام ترزقانه) يف سورة يوس . حرما عمنا جتت إليه مثرات ك  شي ). والرزق: األقوات. وقد تقدم عند قوله (ال أيتيكم
 والرغد: الوافر اهلين . وتقدم عند قوله (وك  منها رغدا حيث شئتما) يف سورة البقرة.  
و(من ك  مكان) مبعىن من أمكنة كثاة. و(ك ) تستعم  يف معىن الكثرة، كما تقدم يف قوله تعاىل (وإن يرروا كر  عيرة ال  

 يؤمنوا هبا) يف سورة األنعام. 
 ألنعم: لع نعمة على غا قياس. وا 
ومعىن الكفر أبنعم هللا: الكفرر ابملرنعم، ألهنرم أشرركوا غراف يف عبادتره فلرم يشركروا املرنعم احلرق. وهرذا يشرا إىل قولره تعراىل  

 (يعرفون نعمة هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون). 
عتبرار حصرول الكفرر عقرب الرنعم الرق كرانوا فيهرا حرني واقرتان فع  (كفرت) بفا  التعقيب بعد (كانت عمنرة مطمئنرة) اب 

 طرأ عليهم الكفر، وذلك عند بعثة الرسول إليهم. 
وأما قرن (فأذاقها هللا لباس اجلوع وايود) بفا  التعقيب فهو تعقيب عريف يف مث  ذلك املعقب ألنره حصر  بعرد مضري  

م بره، فلمرا حصر  عقرب ذلرك مبردة غرا طويلرة وكران زمن عليهم وهم مصرون على كفرهم والرسرول يكررر الردعوة وإنرذاره
 دزا  على كفرهم دع  كالشي  املعقب به كفرهم. 

واإلذاقة: حقيقتها إحساس اللسان أبحوال الطعوم. وهي مسرتعارة هنرا ويف مواضرع مرن القررعن إىل إحسراس األ  واألذخ  
تقدم يف قولره تعراىل (ليرذوق وابل أمررف) يف سرورة إحساسا مكينا كتمكن ذوق الطعام من فم ذالقه ال ةد له مدفعا، وقد 

 العقود. 
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واللباس: حقيقته الشي  الذي يلبس. وإضافته إىل اجلوع وايود قرينة على أنره مسرتعار إىل مرا يمشرى مرن حالرة إنسران  
 . م زمة له كم زمة اللباس البسه، كقوله تعاىل (هن لباس لكم وأنتم لباس هلن) جبامع اإلحاطة وامل زمة
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ومن قبيلها استعارة  البلى  لزوال صفة الشرخص تشربيها للرزوال بعرد الرتمكن ببلرى الثروب بعرد ددتره يف قرول أيب المرول   

 الطهوي:          
يف وال تبلررى ابلترهرررم وإن هرررم                      صررلوا ابحلرررب حينررا بعررد حررني واسررتعارة سرر  الثيرراب إىل زوال املعاشرررة   

 قول امرئ القيس:          
 فسلي ثيايب عن ثيابك تنس  ومن لطال  الب غة دع  اللباس لباس شيئني، ألن متام اللبسة أن يلبس املر  إزارا ودرعا.   
وملا كان اللباس مستعارا إلحاطة مرا غشريهم مرن اجلروع وايرود وم زمتره أريرد إفرادة أن ذلرك مرتمكن مرنهم ومسرتقر يف  

 تقرار الطعام يف البطن إذ يذاق يف اللسان واحللق و س يف اجلود واألمعا . إدراكهم اس
فاستعا له فع  اإلذاقة متليحا ولعا بني الطعام واللباس، ألن غاية القررخ واإلكررام أن يرؤدب للضري  وكلرع عليره هلعرة  

 من إزار وبرد، فكانت استعاراتن هتكميتان. 
 : استعارة اإلذاقة وهي تبعية مصرحة، والثانية: اللباس وهي أصلية مصرحة. فحص  يف اآلية استعاراتن: األوىل 
ومن بديع النظم أن دعلت الثانية متفرعة على األوىل ومركبة عليها جبع  لفظها مفعوال للفظ األوىل. وحص  برذلك أن   

 مبلما أليما.  اجلوع وايود حميطان أبه  القرية يف سالر أحواهلم وم زمان هلم وأهنم ابلمان منهم
 وأل  (مبا كانوا يصنعون) اعتمادا على سبق ما يبينه من قوله (فكفرت أبنعم هللا).  
[) ملررا أهرررب عررنهم أبهنررم أذيقرروا لبرراس اجلرروع 113(ولقررد دررا هم رسررول مررنهم فكررذبوف فأهررذهم العررذاب وهررم ظرراملون] 

عرم هللا. زيرد هنرا أن مرا كرانوا يصرنعون عرام لكر  عمر  وايود مبا كانوا يصنعون، وكان إمنا ذكر من صنعهم أهنم كفرروا أبن
ال يرضي هللا غا رصرو  بكفررهم نعمرة هللا، وإن مرن أشرنع مرا كرانوا يصرنعون تكرذيبهم رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 

(ومرا   مع أنه منهم. وذلك أظهر يف معىن اإلنعام عليهم والرفق هبم. وما من قرية أهلكت إال وقد دا ها رسول مرن أهلهرا
 كان ربك مهلك القرخ حىت يبعث يف أمها رسوال يتلوا عليهم عايتنا). 

 واألهذ: اإله ك. وقد تقدم عند قوله تعاىل (فأهذانهم بمتة وهم ال يشعرون) يف سورة األعراد.  
 إلنذار. وأتكيد اجلملة ب م القسم وحرد التحقيق ل هتمام هبذا ايرب تنبيها للسامعني املعرض هبم ألنه حم  ا 
وتعرير  (العرذاب) للجرنس، أي فأهررذهم عرذاب كقولره (ومرا أرسررلنا يف قريرة مرن نرهللا إال أهررذان أهلهرا ابلبأسرا  والضرررا   

لعلهررم يضرررعون مث برردلنا مكرران السرريئة احلسررنة حررىت عفرروا وقررالوا قررد مررس عاب ان الضرررا  والسرررا  فأهررذانهم بمتررة وهررم ال 
 يشعرون). 
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[) تفريررع علرى املوعظررة وضررب املثرر ، 114 طيبررا واشركروا نعمررت هللا إن كنرتم إايف تعبردون](فكلروا ممرا رزقكررم هللا حلر  
 وهوطب به فريق من املسلمني كما دل عليه قوله (إن كنتم إايف تعبدون إمنا حرم عليكم امليتة) إىل عهرف. 

فيه رزقا ح ال وهو ما يضافون ولع  هذا موده إىل أه  هجرة احلبشة إذ أصبحوا عمنني عند ملك عادل يف بلد ةدون  
به وما يكسبونه بكدهم، أي إذا علمتم حال القرية املمث  هبا أو املعرض هبا فاشكروا هللا الذي جناكم من مث  مرا أصراب 
القرية، فاشكروا هللا وال تكفروف كما كفر بنعمته أه  تلك القرية. فقوله (واشكروا نعمة هللا) مقاب  قوله يف املث  (فكفررت 

 نعم هللا) إن كنتم ال تعبدون غاف كما هو مقتضى اإلميان. أب
 وتعليق ذلك ابلشرط للبعث على االمتثال إلظهار صدق إمياهنم.  
وإظهار اسم اجل لة يف قوله (واشكروا نعمة هللا) مع أن مقتضى الظاهر اإلضمار لزايدة التذكا، ولتكون للة هذا األمر  

 جترخ جمرخ املث .  مستقلة بداللتها حبيث تصح أن
 وقي : هذف اآلية نزلت ابملدينة (واملعىن واحد) وهو قول بعيد.  
واألمررر يف قولرره (فكلرروا) ل متنرران. وإدهررال حرررد التفريررع عليرره ابعتبررار أن األمررر ابألكرر  مقدمررة لإمررر ابلشرركر وهرررو  

   أبه  القرية املضروبة مث . املقصود ابلتفريع. واملقصود: فاشكروا نعمة هللا وال تكفروها فيح  بكم ما ح
 واحل ل: املأذون فيه شرعا. والطيب: ما يطيب للناس طعمه وينفعهم قوته.  
(إمنررررا حرررررم علرررريكم امليتررررة والرررردم وحلررررم اينزيررررر ومررررا أهرررر  لمررررا هللا برررره فمررررن اضررررطر غررررا اب  وال عرررراد فررررهن هللا غفررررور  

 [)  115رحيم]
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للة (فكلوا مما رزقكم هللا ح ال طيبا) لتمييز الطيب من ايبيث فرهن املرذكورات يف احملرمرات هذف اجلملة بيان ملضمون   

هي هبالث هبثا فطراي ألن بعضها مفسد لتولد المذا  ملا يشتم  عليه من املضرة. وتلك هي امليتة، والدم، وحلم اينزيرر، 
املنعم هبا، فا  هلق األنعام واملشركون يذكرون اسم غرا  وبعضها مناد للفطرة وهو ما أه  به لما هللا ألنه مناد لشكر

 هللا عليها. 
وإلفادة بيان احل ل الطيب هبذف اجلملة دي  فيها أبداة احلصر، أي ما حرم عليكم إال األربع املذكورات فبقي ما عداها  

 طيبا. 
 عرضا. وهذا ابلنظر إىل الطيب وايبث ابلذات. وقد يعرض ايبث لبع  املطعومات  
ومناسبة هذا التحديد يف احملرمات أن بع  املسلمني كانوا أبرض غربة وقد يؤك  فيها حلرم اينزيرر ومرا أهر  بره لمرا هللا،  

 وكان بعضهم ببلد يؤك  فيه الدم وما أه  به لما هللا. وقد مضى تفسا نظا هذف اآلية يف سورة البقرة واألنعام. 
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الكرررذب هرررذا حررر ل وهرررذا حررررام لتفررررتوا علرررى هللا الكرررذب إن الرررذين يفررررتون علرررى هللا  (وال تقولررروا ملرررا تصررر  ألسرررنتكم  
[) عرراد ايطرراب إىل املشررركني بقرينررة قولرره (ملررا تصرر  117[ مترراع قليرر  وهلررم عررذاب ألرريم]116الكررذب ال يفلحررون]

 ألسنتكم الكذب). فاجلملة معطوفة على للة (وضرب هللا مث  قرية) اآلية. 
ذير املسلمني ألهنم كانوا قريهللا عهد جباهلية فرمبا بقيت يف نفوس بعضهم كراهيرة أكر  مرا كرانوا يتعففرون وفيه تعري  بتح 

 عن أكله يف اجلاهلية. 
وعلق النهي بقوهلم (هذا ح ل وهذا حرام). و  يعلق ابألمر أبك  ما عدا ما حرم ألن املقصود النهي عن دع  احل ل  

ع احلر ل وترررك ليررع احلررام حررىت يف حررال االضرطرار، ألن إمسرراك املررر  عرن أكرر  شرري  حرامرا واحلرررام حر ال ال أكرر  ليرر
لكراهية أو عي  هو عم  قاصر علرى ذاتره. وأمرا قرول (وهرذا حررام) فهرو يفضري إىل التحجرا علرى غراف ممرن يشرتهي أن 

 يتناوله. 
هرري الررق مبعررىن (عررن) الداهلررة علررى والرر م يف قولرره (ملررا تصرر ) هرري إحرردخ ال مررني اللتررني يتعرردخ هبمررا فعرر  القررول و  

املتحد  عنه فهي كال م يف قوله (الذين قالوا إلهواهنم وقعدوا لو أطاعوان ما قتلوا)، أي قالوا عن أهواهتم. وليسرت هري 
 الم التقوية الداهلة على املخاطب ابلقول. 

هلرم احلسرىن). وقرد تقردم ذلرك يف و(تص ) معناف تذكر وصفا وحاال، كما يف قولره تعراىل (وتصر  ألسرنتهم الكرذب أن  
 هذف السورة، أي ال تقولوا ذلك وصفا كذاب ألنه تقول   يقله الذي له التحلي  والتحرمي وهو هللا تعاىل. 

وانتصب (الكذب) على املفعول املطلق ل(تص )، أي وصفا كذاب، ألنه رال  للواقع ألن الذي له التحلي  والتحرمي    
 نصب هلم دلي  عليه. ينبئهم مبا قالوا وال 

 وللة (هذا ح ل وهذا حرام) هي مقول (تقولوا)، واسم اإلشارة حكاية ابملعىن ألوصافهم أشيا  ابحل  وأشيا  ابلتحرمي.  
و(لتفررتوا) علرة ل(تقولروا) ابعتبرار كرون االفررتا  حاصرر  ال ابعتبرار كونره مقصرودا للقراللني، فهري الم العاقبرة وليسررت الم  

 تقدم قريبا أن املقصد منها تنزي  احلاص  احملقق حصوله بعد الفع  منزلة المرض املقصود من الفع . العلة. وقد 
 وافرتا  الكذب تقدم عنفا. والذين يفرتون هم املشركون الذين حرموا أشيا .  
هدة كثرا وللة (متاع قلي ) استئناد بياين يف صورة درواب عمرا ةري  شراطر سرال  يسرأل عرن عردم ف حهرم مرع مشرا 

 منهم يف حالة من الف ح، فأديب ابن ذلك متاع، أي نفع موقت زال  وهلم بعدف عذاب أليم. 
واآلية  ذر املسلمني من أن يتقولوا على هللا ما   يقله بنص صريح أو إبةراد معران وأوصراد لإفعرال قرد دعر  ألمثاهلرا  

مماثلة أفعال تشتم  على تلك املعاين فقد قال مبا نصب هللا أحكاما، فمن أثبت ح ال وحراما بدلي  من معان تردع إىل 
 عليه دلي . 

 وقدم (هلم) ل هتمام زايدة يف التحذير. ودي  ب م االستحقاق للتنبيه على أن العذاب حقهم ألد  افرتالهم.  
 [)  118(وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قب  وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون] 
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ملا شنع على املشركني أهنم حرموا على أنفسهم ما    رمه هللا، وحذر املسلمني من  رمي أشيا  على أنفسهم دراي علرى   

ما اعتادف قومهم من  رمي ما اح  هلم، نظر أولئك وحذر هؤال . فهذا وده تعقيب اآلية السالفة آبية (وعلى الذين هادوا 
 ا عليك من قب ). حرمنا ما قصصن

واملراد منه ما ذكر يف سورة األنعام، كما روي عن احلسن وعكرمة وقتادة. وقد أشار إىل تلك املناسبة قوله (وما ظلمناهم  
ولكررن كررانوا أنفسررهم يظلمررون)، أي ومررا ظلمنرراهم مبررا حرمنررا علرريهم ولكررنهم كفررروا النعمررة فحرمرروا مررن نعررم عظيمررة. وغررا 

 النهللا صلى هللا عليه وسلم ألن دانب التحذير فيه أهم من دانب التنظا. أسلوب الك م إىل هطاب 
وتقرردمي ا رررور يف (وعلررى الررذين هررادوا) ل هتمررام، ول شررارة إىل أن ذلررك حرررم علرريهم ابترردا  و  يكررن حمرمررا مررن شررريعة  

 إسررالي  إال مرا حررم إسرررالي  إبرراهيم  عليره السر م  الرق كرران عليهرا سرلفهم، كمرا قرال تعرراىل (كر  الطعرام كران حر  لبررين
 على نفسه من قب  أن تنزل التوراة)، أي عليهم دون غاهم ف   سبوا أن ذلك من احلنيفية. 

[)  موقرع 119(مث إن ربك للذين عملوا السو  جبهالة مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعردها لمفرور رحريم] 
السررابق (مث إن ربرك للرذين هرادروا مررن بعرد مرا فتنروا). فلمررا ذكررت أحروال أهرر  هرذف اآليرة مرن اللرروايت قبلهرا كموقرع قولره 

الشرررك وكرران منهررا مررا حرمرروف علررى أنفسررهم، وكرران املسررلمون قررد شرراركوهم أايم اجلاهليررة يف ذلررك ووردت قرروارع الررذم ملررا 
رتفروف يف اجلاهليرة، فطمرأن هللا صنعوا، كان مما يتوهم علوقه أبذهان املسلمني أن  سبوا أهنم سيناهلم شي  من غمص ملا اق

نفوسهم أبهنم ملا اتبوا ابإلقر ع عرن ذلرك ابإلسر م وأصرلحوا عملهرم بعرد ان أفسردوا فرهن هللا قرد غفرر هلرم ممفررة عظيمرة 
 ورمحهم رمحة واسعة. 

 س  به. ووقع اإلقبال ابيطاب على النهللا صلى هللا عليه وسلم إميا  إىل إن تلك املمفرة من بركات الدين الذي أر  
 وذكر اسم الرب مضافا إىل ضما النهللا للنكتة املتقدمة عنفا يف قوله (مث إن ربك للذين هادروا).  
 واجلهالة: انتفا  العلم مبا ةب. واملراد: دهالتهم أبدلة اإلس م.  
اثرهرا، وذلرك أهرم عنرد و(مث) للرتتيب الرتهللا، ألن اجلملرة املعطوفرة ب(مث) تضرمنت حكرم التوبرة وأن املمفررة والرمحرة مرن ع 

املخراطبني ممرا سربق مررن وعيرد، أي الرذين عملروا السررو  دراهلني مبرا يرردل علرى فسراد مرا علمرروف. وذلرك قبر  أن يسررتجيبوا 
لدعوة الرسول فههنم يف مدة أتهرهم عرن الردهول يف اإلسر م موصروفون أبهنرم أهر  دهالرة وداهليرة أو دراهلني ابلعقراب 

 دهم إايف. املنتظر على معصية الرسول وعنا
ويده  يف هذا احلكم من عم  حراما من املسرلمني دراه  أبنره حررام وكران غرا مقصرر يف دهلره. وقرد تقردم عنرد قولره  

 تعاىل (إمنا التوبة على هللا للذين يعملون السو  جبهالة) يف سورة النسا . 
يرب علرى االهتمرام احلاصر  حبررد التوكيرد وقوله (إن ربك من بعدها) أتكيد لفظي لقوله (مث إن ربك) لزايدة االهتمام اب 

 والم االبتدا . ويتص  هرب(إن) ابمسها لبعد ما بينهما. 
ووقع ايرب بوص  هللا بصفة املبالمة يف املمفرة والرمحة، وهو كناية عن غفرانه هلم ورمحته إايهم يف ضمن وص  هللا هباتني  

 الصفتني العظيمتني. 
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 ، وهي يف موضع احلال من ضما (عملوا). والبا  يف (جبهالة) للم بسة 
 وضما (من بعدها) عالد إىل اجلهالة أو إىل التوبة.  
[ شرررررراكرا ألنعمرررررره ادتبرررررراف وهررررررداف إىل صررررررراط 120(إن إبررررررراهيم كرررررران أمررررررة قانتررررررا   حنيفررررررا و  يررررررك مررررررن املشررررررركني] 

تئناد ابترردالي ل نتقررال إىل غرررض [) اسرر122[ وعتينرراف يف الرردنيا حسررنة وإنرره يف اآلهرررة ملررن الصرراحلني]121مسررتقيم]
التنويه بدين اإلس م مبناسبة قوله (مث اتبوا مرن بعرد ذلرك وأصرلحوا) املقصرود بره أهنرم كرانوا يف اجلاهليرة مث اتبعروا اإلسر م، 

 فيعد أن بشرهم أبنه غفر هلم ما عملوف من قب  زادهم فض  ببيان فض  الدين الذي اتبعوف. 
عليره السر م  مقدمرة لرذلك لبيران أن فضر  اإلسر م فضر  زالرد علرى ليرع األداين ابن مبردأف   ودع  الثنا  على إبراهيم 

 برسول ومنتهاف برسول. وهذا فض     ظ به دين عهر. 
   
 

 2410صفحة : 
 
قرد قرال فاملقصود بعد هذا التمهيرد وهاتره املقدمرة هرو اإلفضرا  إىل قولره (مث أوحينرا إليرك أن اتبرع ملرة إبرراهيم حنيفرا)، و   

 تعاىل يف اآلية األهرخ (ملة أبيكم إبراهيم هو مساكم املسلمني من قب ). 
واألص  األصي  الذي تفرع عنره وعرن فروعره هرذا االنتقرال مرا ذكرر يف اآليرة قبلهرا مرن  ررمي أهر  اجلاهليرة علرى أنفسرهم   

 كثاا مما أنعم هللا به على الناس. 
 ، تشررديدا علرريهم، فجررا  هبررذا االنتقررال إلفررادة أن كرر  الفررريقني قررد حررادوا عررن ونظرررهم ابليهررود إذ حرررم هللا علرريهم أشرريا 

احلنيفية الق يزعمون أهنم متابعوها، وأن احلنيفة هي ما دا  به اإلس م من إابحة ما يف األرض ليعا من الطيبات إال مرا 
 بني هللا  رميه يف عية (ق  ال أدد يف ما أوحي إىل حمرما) اآلية. 

  إبراهيم  عليه الس م  أبنه كان أمة. واألمة: الطالفة العظيمة من الناس الق جتمعهرا دهرة دامعرة. وتقردم يف وقد وص 
قوله تعاىل (كان الناس أمة واحدة) يف سورة البقرة. ووص  إبرراهيم  عليره السر م  برذلك وصر  برديع ملعنيرني: أحردمها: 

 ملة. وهذا كقوهلم: أنت الرد  ك  الرد ، وق  البحرتي:          أنه كان يف الفض  والفتوة والكمال مبنزلة أمة كا
و  أر أمثرال الردررال ترفراوترررا                      لردخ الفضرر  حررىت عررد ألر  بواحررد وعررن عمرر بررن ايطرراب  رضرري هللا   

 عنه  أن النهللا صلى هللا عليه وسلم قال: معاذ أمة قانت  . 
 الدين ألنه   يكرن يف وقرت بعثتره، موحرد   غراف. فهرو الرذي أحيرا هللا بره التوحيرد، وبثره والثاين: أنه كان أمة وحدف يف  

يف األمم واألقطار، وبىن له معلما عظيما، وهو الكعبة، ودعا الناس إىل حجه إلشاعة ذكرف بني األمم، و  يرزل ابقيرا علرى 
لكرراهن  وأنرره يبعررث يرروم القيامررة أمررة وحرردف  ، رواف العصرور. وهررذا كقررول النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم يف هطررر برن مالررك ا

 السهيلي يف الروض األن . ورأيت رواية أن النهللا صلى هللا عليه وسلم قال هذف املقالة يف زيد بن عمرو بن نفي . 
 والقانت: املطيع. وقد تقدم يف قوله تعاىل (وقوموا   قانتني) يف سورة البقرة.  
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 ام  فرع يف العم . وال م الم التقوية ألن الع 
واحلني : ا انب للباط . وقد تقدم عند قوله (ق  ب  ملة إبراهيم حنيفا) يف سورة البقرة، واألمسا  الث ثرة أهبرار (كران)  

 وهي فضال . 
(و  يررك مررن املشررركني) اعرررتاض إلبطررال مررزاعم املشررركني أن مررا هررم عليرره هررو ديررن إبررراهيم  عليرره السرر م  . وقررد صرروروا  

هيم وإمساعيرر   عليهمررا السرر م  يستقسررمان ابألزالم ووضررعوا الصررورة يف دررود الكعبررة، كمررا دررا  يف حررديث غررزوة إبرررا
الفررتح، فلرريس قولرره (و  يررك مررن املشررركني) مسرروقا مسرراق الثنررا  علررى إبررراهيم ولكنرره تنزيرره لرره عمررا اهتلفرره عليرره املبطلررون. 

 لوص  احلني  بنفي ضدف مث  (وأض  فرعون قومه وما هدخ).  فوزانه وزان قوله (وما صاحبكم مبجنون). وهو كالتأكيد
ونفرري كونرره مررن املشررركني حبرررد ( ) ألن ( ) تقلررب زمررن الفعرر  املضررارع إىل املضرري، فتفيررد انتفررا  مررادة الفعرر  يف الررزمن  

مبادترره،  املاضري، وتفيرد جترردد ذلرك املنفرري الرذي هررو مرن هصررالص الفعر  املضررارع فيحصر  معنيرران: انتفرا  مرردلول الفعر 
وجتدد االنتفا  بصيمته، فيفيد أن إبراهيم  عليه الس م    يتلربس ابإلشرراك قرل؛ فرهن إبرراهيم  عليره السر م    يشررك اب  

 منذ صار مميزا وأنه ال يتلبس ابإلشراك أبدا. 
أشرركوا وكفرروا نعمرة هللا و(شاكرا ألنعمه) هرب رابع عن (كان). وهو مدح إلبراهيم  عليه الس م  وتعري  بذريتره الرذين  

 مقاب  قوله (فكفرت أبنعم هللا). وتقدم قريبا الك م على أنعم هللا. 
وللة (ادتباف) مستأنفة استئنافا بيانيا، ألن الثنا  املتقدم يثرا سرؤال سرال  عرن سربب فروز إبرراهيم هبرذف احملامرد، فيجراب  

 الته). ابن هللا ادتباف، كقوله تعاىل (هللا أعلم حيث ةع  رسا
واالدتبا : االهتيار، وهرو افتعرال مرن درت إذا لرع. وتقردم يف قولره تعراىل (وادتبيراهم وهرديناهم إىل صرراط مسرتقيم) يف  

 سورة األنعام. 
 واهلداية إىل الصراط املستقيم: اهلداية إىل التوحيد ودين احلنيفية.  
 لوب لتوا  ث ثة ضمالر غيبة. وضما (عتيناف) التفات من الميبة إىل التكلم تفننا يف األس 
واحلسنة يف الدنيا: ك  ما فيه راحة العي  من اطمئنران القلرب ابلردين، والصرحة، والسر مة، وطرول العمرر، وسرعة الررزق  

 الكايف، وحسن الذكر بني الناس. وقد تقدم يف قوله (ومنهم من يقول ربنا عتتنا يف الدنيا حسنة). 
   
 

 2411صفحة : 
 
متام االستقامة يف دين احلق. واهترا هرذا الوصر  إشرارة إىل أن هللا أكرمره إبدابرة دعوتره، إذ حكرى عنره أنره والص ح:   

 قال (رب هب   حكما وأحلقين ابلصاحلني). 
[) (مث) للرتتيررب الررتهللا املشررا إىل أن مضررمون 123(مث أوحينرا إليررك أن اتبرع ملررة إبرراهيم حنيفررا ومررا كران مررن املشرركني] 

عطوفررة متباعررد يف رتبررة الرفعررة علررى مضررمون مررا قبلهررا تنويهررا دلرري  بشررأن النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم وبشررريعة اجلملررة امل

This file was downloaded from QuranicThought.com



اإلس م، وزايدة يف التنويه إببراهيم  عليه الس م  ، أي دعلناك متبعا ملة إبراهيم، وذلك أدر  مرا أوليناكمرا مرن الكرامرة. 
 ن للة (إن إبراهيم كان أمة) اخل. متهيد هلا. وقد بينت عنفا أن هذف اجلملة هي املقصود، وأ

وزيد (أوحينا إليك) للتنبيه على أن اتباع حممرد ملرة إبرراهيم كران بروحي مرن هللا وإرشراد صرادق، تعريضرا ابن الرذين زعمروا  
و بمرا اتباعهم ملة إبراهيم من العرب من قب  قد أهطأوها بشبهة مثر  أميرة برن أيب الصرلت، وزيرد ابرن عمررو برن نفير ، أ

 شبهة مث  مزاعم قري  يف دينهم. 
 و(أن) تفساية فع  (أوحينا) ألن فيه معىن القول دون حروفه، فاحتيج إىل تفساف حبرد التفسا.  
 واالتباع: اقتفا  السا على سا عهر. وهو هنا مستعار للعم  مبث  عم  اآلهر.  
أتكيررد ملماثلرة قبلره أو حراال مرن ضرما (إليرك) أو مرن ضررما وانتصرب (حنيفرا) علرى احلرال مرن (إبرراهيم) فيكرون زايدة   

(اتبع)، أي كن اي حممد حنيفا كما كان إبراهيم حنيفا. ولذلك قال النهللا صلى هللا عليه وسرلم:  بعثرت ابحلنيفيرة السرمحة  
 . 
مد صلى هللا عليه وسلم من وتفسا فع  (أوحينا) جبملة (أن اتبع ملة إبراهيم) تفسا بك م دامع ملا أوحى هللا به إىل حم 

شرالع اإلس م مع اإلع م أبهنا مقامة على أصول ملذة إبراهيم. وليس املراد أوحينا إليرك كلمرة (اتبرع ملرة إبرراهيم حنيفرا) 
ألن النهللا صلى هللا عليه وسلم ال يعلم تفاصي  ملة إبراهيم، فتعرني أن املرراد أن املروحى بره إليره منربجس مرن شرريعة إبرراهيم  

 يه الس م  . عل
وقولرره (ومررا كرران مررن املشررركني) هررو ممررا أوحرراف هللا إىل حممررد صررلى هللا عليرره وسررلم احملكرري بقولرره (مث أوحينررا إليررك)، وهررو  

عط  على (حنيفا) على ك  الودهني يف صراحب ذلرك احلرال؛ فعلرى الودره األول يكرون احلرال زايدة أتكيرد لقولره قبلره 
درره الثرراين يكررون تنزيهررا لشررريعة اإلسرر م املتبعررة مللررة إبررراهيم مررن أن كالطهررا شرري  مررن (و  يررك مررن املشررركني)، وعلررى الو 

 الشرك. 
ونفي كونه من املشركني هنا حبرد (ما) النافية ألن (ما) إذا نفت فع   كان  أفادت قوة النفي ومباعدة املنفي. وحسبك  

 أهنا يبىن عليها اجلحود يف  و: ما كان ليفع  كذا. 
قولره السرابق (و  يرك مرن املشرركني) مرن قولره هنرا (ومرا كران مرن املشرركني) ثر   فوالرد: نفري اإلشرراك عرن فحص  من  

 إبراهيم يف ليع أزمنة املاضي، وجتدد نفي اإلشراك جتددا مستمرا، وبرا ته من اإلشراك برا ة اتمة. 
ه درا  كمررا درا  إبرراهيم معلنرا توحيرردا   وقرد علرم مرن هرذا أن ديررن اإلسر م منرزف عرن أن تتعلرق برره شروالب اإلشرراك ألنر 

ابإلهلية وجمتثا لوشيج الشرك. والشرالع اإلهلية كلها وإن كانت  رذر مرن اإلشرراك فقرد امتراز القررعن مرن بينهرا بسرد املنافرذ 
  الررق يتسررل  منهررا اإلشررراك بصررراحة أقوالرره وفصرراحة بيانرره، وأنرره   يرررتك يف ذلررك ك مررا متشرراهبا كمررا قررد يودررد يف بعرر

الكتب األهرخ، مث  ما دا  يف التوراة من وص  اليهود أببنا  هللا، وما يف األاندي  من موهم بنوة عيسى  عليره السر م  
   سبحانه عما يصفون. 
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وقرد أشرار إىل هرذا املعرىن قرول النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم يف هطبرة حجرة الروداع:  أيهرا النراس إن الشريطان قرد يرئس أن  
هررذف (أي أرض اإلسرر م) أبرردا، ولكنرره قررد رضرري أن يطرراع فيمررا سرروخ ذلررك ممررا  قرررون مررن أعمررالكم  يعبررد يف أرضرركم

 فاحذروف على دينكم  . 
ومعىن اتباع حممد ملة إبراهيم الواقع يف كثا من عايت القرعن أن دين اإلسر م برين علرى أصرول ملرة إبرراهيم، وهري أصرول  

 ل تعاىل (وما دع  عليكم يف الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم). الفطرة، والتوسل بني الشدة واللني، كما قا
   
 

 2412صفحة : 
 
ويف قضية أمر إبراهيم بذبح ولدف  عليهما الس م  ، مث فداله برذبح شراة رمرز إىل االنتقرال مرن شردة األداين األهررخ يف   

لذلك قال تعاىل (وانديناف أن اي إبراهيم قرد صردقت قرابينها إىل مساحة دين هللا احلني  يف القرابن ابحليوان دون اآلدمي. و 
 الرؤاي إان كذلك جنزي احملسنني إن هذا هلو الب   املبني وفديناف بذبح عظيم). 

فالشريعة الق تبىن تفاصيلها وتفاريعها على أصول شريعة تعترب كأهنا تلك الشريعة. ولذلك قال احملققون من علمالنا: إن  
يف اإلس م يصح أن يقال إنه ديرن هللا وإن كران ال يصرح أن يقرال: قالره هللا. ولريس املرراد أن ليرع  احلكم الثابت ابلقياس

ما دا  به اإلس م قد دا  به إبراهيم  عليه الس م  إذ ال كطر ذلك ابلبال، فهن اإلس م شرريعة قانونيرة سرلطانية وشررع 
 أمر النهللا حممردا صرلى هللا عليره وسرلم ابتبراع ملرة إبرراهيم ابتردا  قبر  إبراهيم شريعة قباللية هاصة بقوم، وال أن املراد أن هللا

أن يوحي إليه بشرالع دين اإلس م، ألن ذلك وإن كان صحيحا من دهة املعىن و تمله ألفاي اآلية لكنه ال يستقيم إذ   
 عليه وسلم من قب .  يرد يف شي  من التشريع اإلس مي ما يشا إىل أنه نسخ ملا كان عليه النهللا صلى هللا

فاتباع النهللا ملة إبرراهيم كران ابلقرول والعمر  يف أصرول الشرريعة مرن إثبرات التوحيرد واحملادرة لره واتبراع مرا تقتضريه الفطررة.  
 ويف فروعها مما أوحى هللا إليه من احلنيفية مث  ايتان وهصال الفطرة واإلحسان. 

[) موقرع 124برك لريحكم بيرنهم يروم القيامرة فيمرا كرانوا فيره كتلفرون](إمنا دع  السبت علرى الرذين اهتلفروا فيره وإن ر   
 هذف اآلية ينادي على أهنا تضمنت معىن يرتبل مبلة إبراهيم ومبجي  اإلس م على أساسها. 

فلمرا نفرت اآليررة قبر  هررذف أن يكرون إبررراهيم  عليره السرر م  مرن املشرركني ردا علررى مرزاعم العرررب املشرركني أهنررم علرى ملررة  
هيم انتقرر  هبررذف املناسرربة إىل إبطررال مررا يشرربه تلررك املررزاعم. وهرري مررزاعم اليهررود أن ملررة اليهوديررة هرري ملررة إبررراهيم زعمررا إبرررا

ابتدعوف حني ظهور اإلس م دحدا لفضيلة فاتتهم، وهي فضيلة بنا  دينهم على أول دين للفطرة الكاملة حسدا من عند 
 الكتاب    ادون يف إبراهيم) يف سورة عل عمران.  أنفسهم. وقد بينا ذلك عند قوله تعاىل (اي أه 

فهذف اآلية مث  عية عل عمران (اي أه  الكتاب    ادون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة واإلجني  إال من بعدف أف  تعقلون  
مرون مرا كران إبرراهيم ها أنتم هؤال  حادجتم فيما لكم به علم فلرم  رادون فيمرا لريس لكرم بره علرم وهللا يعلرم وأنرتم ال تعل

يهوداي وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من املشركني)، فرذلك دال علرى أن هرؤال  الفررق الرث   اهتلفروا يف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



إبراهيم، فك  واحدة من هؤال  تدعي أهنا على ملته، إال أنه اقتصر يف هذف اآلية على إبطال مزاعم املشركني أبعظم دلير  
اك وإبراهيم  عليره السر م  مرا كران مرن املشرركني. وعقرب ذلرك إببطرال مرزاعم اليهرود ألهنرا قرد تكرون وهو أن دينهم اإلشر 

أكثر زوادا، ألن اليهود كانوا رالطني العرب يف ب دهم، فأه  مكة كانوا يتصلون ابليهود يف أسرفارهم وأسرواقهم شر د 
 النصارخ. 

 خ الذين تعرض هلم يف سورة عل عمران. وملا كانت هذف السورة مكية   يتعرض فيها للنصار  
وهلرذا تكررون للرة (إمنررا دعرر  السربت) اسررتئنافا بيانيرا نشررأ عررن قولره (مث أوحينررا إليرك أن اتبررع ملررة إبرراهيم حنيفررا) إذ يثررا  

سررؤاال مررن املخررالفني: كيرر  يكررون اإلسرر م مررن ملررة إبررراهيم? وفيرره دعرر  يرروم اجلمعررة اليرروم املقرردس. وقررد دعلررت الترروراة 
هرود يروم التقررديس يروم السرربت. ولعر  اليهررود شرمبوا بررذلك علرى املسرلمني، فكرران قولره (إمنررا دعر  السرربت علرى الررذين للي

 اهتلفوا فيه) بياان جلواب هذا السؤال. 
وقررد وقعرررت هرررذف اجلملرررة معرتضرررة برررني للرررة (مث أوحينرررا إليرررك أن اتبرررع ملرررة إبرررراهيم حنيفرررا) وللرررة (ادع إىل سررربي  ربرررك  

 ابحلكمة) اخل. 
 ولذلك افتتحت اجلملة أبداة احلصر إشعارا أبهنا لقلب ما ظنه الساللون املشمبون.  
وهذا أسلوب معرود يف كثا من األدوبرة املروردة لررد رأي موهروم، فالضرما يف قولره (فيره) عالرد إىل إبرراهيم علرى تقردير  

يف ذلرك. والرذين اهتلفروا يف إبرراهيم، أي  مضاد، أي اهتلفوا يف ملته، وليس عالدا على السبت، إذ ال طال  مرن املعرىن
 يف ملته هم اليهود ألهنم أصحاب السبت. 
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ومعرىن (دعر  السرربت) فررض وعرني علرريهم، أي فرضرت علرريهم أحكرام السربت: مررن  ررمي العمر  فيرره، و ررمي اسررتخدام   

 ايدم والدواب يف يوم السبت. 
لي  مررع كونرره أودررز إىل التعبررا عررنهم ابملوصررول ألن اشررتهارهم ابلصررلة كرراد يف وعرردل عررن ذكررر اسررم اليهررود أو بررين إسرررا 

تعريفهم مع ما يف املوصول وصلته مرن اإلميرا  إىل ودره بنرا  ايررب. وذلرك اإلميرا  هرو املقصرود هنرا ألن املقصرود إثبرات أن 
 اليهود   يكونوا على احلنيفية كما علمت عنفا. 

ه د بينهم أبمر السبت ب  فع  (اهتلفوا) مراد به هالفوا كما يف قول النهللا صلى هللا  وليس معىن فع  (اهتلفوا) وقوع 
عليه وسلم  واهت فهم على أنبياؤهم  ، أي عملهم ه د ما أمرر بره أنبيراؤهم. فحاصر  املعرىن هكرذا: مرا فررض السربت 

م أن ملرة إبرراهيم لريس منهرا حرمرة السربت على أه  السبت إال ألهنم   يكونوا على ملة إبراهيم، إذ مما ال شك فيه عنرده
 وال هو من شرالعها. 

 و  يقع التعرض لليوم املقدس عند النصارخ لعدم الداعي إىل ذلك حني نزول هذف السورة كما علمت.  
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ن وال يؤهذ من هذا أن ملة إبراهيم كان اليوم املقدس فيها يوم اجلمعة لعدم ما يدل على ذلرك، والكرايف يف نفري أن يكرو  
 اليهود على ملة إبراهيم أن يوم حرمة السبت   تكن من ملة إبراهيم. 

مث األظهر أن حرمة يوم اجلمعة ادهرت للملة اإلس مية لقول النهللا صلى هللا عليره وسرلم  فهرذا اليروم الرذي اهتلفروا فيره   
ان هللا إليه  يدل علرى أنره   يسربق ذلرك يف فهداان هللا إليه فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارخ بعد غد  . فقوله  فهدا

 ملة أهرخ. 
 فهذا وده تفسا هذف اآلية، وحمم  الفع  والضما ا رور يف قوله (اهتلفوا فيه).  
وما ذكرف املفسرون من ودوف ال كلو من تكل  وعدم طال . وقد دعلوا ضما (فيه) عالدا إىل (السبت). وأتولوا معىن  

. وال مناسبة بني ايرب وبني ما توهم أنه تعلي  له على معىن دع  السبت عليهم ألهنرم اهتلفروا علرى االهت د فيه بودوف
نبيهم موسرى  عليره السر م  ألدر  السربت، ألن نبريهم أمررهم أن يعظمروا يروم اجلمعرة فرأبوا، وطلبروا أن يكرون السربت هرو 

  يوم السبت و  يكن يف يوم السبت هلرق، فعراقبهم املفض  من األسبوع بعلة أن هللا قضى هلق السماوات واألرضني قب
هللا ابلتشديد عليهم يف حرمة السبت. كذا نق  عن ابن عباس. وهو ال يصح عنه. وكي  وقد قال هللا تعاىل (وقلنا هلم ال 

شرهوة تعدوا يف السبت). وكير  يسرتقيم أن يعردل موسرى  عليره السر م  عرن اليروم الرذي أمرر هللا بتعظيمره إىل يروم عهرر ل
 قومه وقد عرد ابلص بة يف الدين. 

ومن املفسرين مرن زعرم أن التروراة أمررهتم بيروم غرا معرني فعينروف السربت. وهرذا ال يسرتقيم أن يعردل موسرى  عليره السر م   
 عن اليوم الذي أمر هللا بتعظيمه إىل يوم عهر لشهوة قومه وقد عرد ابلص بة يف الدين. 

وراة أمرهتم بيوم غا معني فعينروف السربت. وهرذا ال يسرتقيم ألن موسرى  عليره السر م  عرا  ومن املفسرين من زعم أن الت 
بينهم مثرانني سرنة فكير  يصرح أن يكونروا فعلروا ذلرك لسرو  فهمهرم يف التروراة. ولعلرك تلروح لرك حراة املفسررين يف التئرام 

 معاين هذف اآلية. 
هررود ابالسررتدالل علرريهم أبهنررم ليسرروا علررى ملررة إبررراهيم، ألن و(إمنررا) للحصررر، وهررو قصررر قلررب مقصررود برره الرررد علررى الي 

السبت دعله هللا هلرم شررعا دديردا بصرريح كتراهبم إذ   يكرن عليره يلفهرم. وتركيرب االسرتدالل: إن حرمرة السربت   تكرن 
 من ملة إبراهيم فأصحاب تلك احلرمة ليسوا على ملة إبراهيم. 

عمرر  فيره، أي دعر  هللا السربت معظمرا، فحرذد املفعرول الثراين لفعرر   ومعرىن (دعر  السربت) أنره دعر  يومرا معظمرا ال 
اجلع  ألنه نزل منزلة ال زم إةازا ليشرم  كر  أحروال السربت احملكيرة يف قولره تعراىل (وقلنرا هلرم ال تعردوا يف السربت) وقولره 

 (إذ يعدون يف السبت). 
 وضمن فع  (دع ) معىن فرض فعدي حبرد  على  .  
   
 

 2414صفحة : 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وقررد ادهررر هللا تعرراىل حملمررد صررلى هللا عليرره وسررلم أن يكررون هررو الرروار  ألصررول إبررراهيم، فجعرر  لليهررود والنصررارخ دينررا   
رالفررا مللررة إبررراهيم، ونصررب علررى ذلررك شررعارا وهررو اليرروم الررذي يعرررد برره أصرر  ذلررك الرردين وتميررا ذلررك اليرروم عنررد بعثررة 

يروم السرربت مسرتسر  يف برين إسررالي ، تنبيهررا علرى أهنرم عرضرة لنسررخ املسريح  عليره السر م  إشرارة إىل ذلررك، لرئ  يكرون 
دينهم بدين عيسى  عليه الس م  وإعدادا هلم لتلقي نسخ عهر بعد ذلك بدين عهر يكون شرعارف يومرا عهرر غرا السربت 

 وغا األحد. فهذا هو التفسا الذي به يظهر انتساق اآلي بعضها مع بع . 
فاد مررن ( كررم)، أي حكمررا بررني ظهرررانيهم. وليسررت (بيررنهم) لتعديررة ( كررم) إذ لرريس مثررة و(بيررنهم) ظرررد للحكررم املسررت 

 ذكر االهت د بني فريقني هنا. 
(ادع إىل سبي  ربك ابحلكمة واملوعظرة احلسرنة ودرادهلم ابلرق هري أحسرن) يتنرزل معرىن هرذف اآليرة منزلرة البيران لقولره (أن  

وحري إليره مرن اتبراع ملرة إبرراهيم هرو ديرن اإلسر م، وديرن اإلسر م مبرين علرى قواعرد اتبع ملة إبراهيم حنيفا) فهن املراد مبرا أ
 احلنيفية، ف  درم كان الرسول صلى هللا عليه وسلم بدعوته الناس إىل اإلس م داعيا إىل اتباع ملة إبراهيم. 

وافق ألصول ملة إبراهيم دلي  على أن وراطبة هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم هبذا األمر يف حني أنه داع إىل اإلس م وم 
صرريمة األمررر مسررتعملة يف طلررب الرردوام علررى الرردعوة اإلسرر مية مررع مررا انضررم إىل ذلررك مررن اهلدايررة إىل طرالررق الرردعوة إىل 

 الدين. 
فتضمنت هذف اآليرة تثبيرت الرسرول صرلى هللا عليره وسرلم علرى الردعوة وأن ال يؤيسره قرول املشرركني لره (إمنرا أنرت مفررت)   
قوهلم (إمنا يعلمه بشر)؛ وأن ال يصردف عرن الردعوة أنره تعراىل ال يهردي الرذين ال يؤمنرون آبايت هللا. ذلرك أن املشرركني   و 

يرتكوا حيلة  سبوهنا تثبل النهللا صرلى هللا عليره وسرلم عرن دعوتره إال أألقروا هبرا إليره مرن: تصرريح ابلتكرذيب، واستسرخار، 
ا ذلررك حمكرري يف تضرراعي  القرررعن ويف هررذف السررورة، ألهنررم ةهلررون مراتررب أهرر  وهتديررد، وبررذا ة، واهررت ق، وهبترران، كمرر

 االصطفا  ويزنوهنم مبعيار موازين نفوسهم، فحسبوا ما أيتونه من ايزعب ت مثبطا له وموشكا ألن يصرفه عن دعوهتم. 
ن العمر  الرذي  صر  لعاملره وسبي  الرب: طريقة. وهو جماز لك  عم  من شأنه أن يبلغ عامله إىل رضرى هللا تعراىل، أل 

 غرض ما يشبه الطريق املوص  إىل مكان مقصود، فلذلك يستعار اسم السبي  لسبب الشي . 
 قال القرطهللا: إن هذف اآلية نزلت مبكة يف وقت األمر مبهادنة قري  أي يف مدة صلح احليبية.  
صلى هللا عليه وسلم منظر املثلة حبمزة  رضي وحكى الواحدي عن ابن عباس: أهنا نزلت عقب غزوة أحد ملا أحزن النهللا  

 هللا عنه  وقال  ألقتلن مكانه سبعني رد  منهم  . وهذا يقتضي أن اآلية مدنية. 
وال أحسرب مررا ذكرراف صررحيحا. ولعر  الررذي غرر مررن رواف قولرره (وإن عراقبتم فعرراقبوا مبثر  مررا عروقبتم برره) كمرا سرريأيت، برر   

 ج إىل إةاد سبب نزول. موقع اآلية متص  مبا قبله غا حمتا 
وإضافة (سربي ) إىل (ربرك) ابعتبرار أن هللا أرشرد إليره وأمرر ابلتزامره. وهرذف اإلضرافة جتريرد ل سرتعارة. وصرار هرذا املركرب  

علمرا ابلملبرة علرى ديررن اإلسر م، كمرا يف قولرره تعراىل (إن الرذين كفرروا ينفقررون أمرواهلم ليصردوا عررن سربي  هللا)، وهرو املررراد 
 قوله عقبه (إن ربك هو أعلم مبن ض  عن سبيله). هنا، ويف 
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ويطلق سبي  هللا علما ابلملبة أيضا على نصرة الردين ابلقترال كمرا يف قولره تعراىل (وداهردوا أبمروالكم وأنفسركم يف سربي   
 هللا). 

ت، يردل عليره املقرام، والبا  يف قوله (ابحلكمة) للم بسة، كالبا  يف قول العرب للمعررس: ابلرفرا  والبنرني، بتقردير: أعرسر 
 وهي إما متعلقه ب(ادع)، أو يف موضع احلال من ضما (ادع). 

وحذد مفعول (ادع) لقصد التعميم. أو ألن الفع  نزل منزلة ال زم، ألن املقصود الدوام على الدعوة ال بيان املردعوين،  
 ألن ذلك أمر معلوم من حال الدعوة. 

 وته إىل سبي  هللا عن هاتني ايصلتني: احلكمة، واملوعظة احلسنة. ومعىن امل بسة يقتضي أن ال ختلو دع 
   
 

 2415صفحة : 
 
فاحلكمرة: هري املعرفرة احملكمرة، أي الصرالبة ا ررردة عرن ايطرأ، فر  تطلرق احلكمررة إال علرى املعرفرة ايالصرة عرن شرروالب   

أبهنرا معرفرة حقرالق األشريا  علرى مرا هري عليره  األهطا  وبقااي اجله  يف تعلريم النراس ويف هترذيبهم. ولرذلك عرفروا احلكمرة
حبسب الطاقة البشرية حبيث ال تلتبس على صاحبها احلقالق املتشاهبة بعضها ببع  وال ختطئ يف العل  واألسباب. وهي 
اسم دامع لك  ك م أو علم يراعى فيه إص ح حال الناس واعتقادهم إص حا مستمرا ال يتما. وقد تقدم الك م عليها 

نرد قولرره تعرراىل (يرؤيت احلكمررة مررن يشرا ) يف سررورة البقرررة مفصرر  فرانظرف. وتطلررق احلكمررة علرى العلرروم احلاصررلة لإنبيررا ، ع
 ويرادفها احلكم. 

واملوعظررة: القرررول الررذي يلرررني نفررس املقرررول لررره لعمرر  ايرررا. وهرري أهرررص مرررن احلكمررة ألهنرررا حكمررة يف أسرررلوب هرررا   
ض عنهم وعطفهم) يف سورة النسرا . وعنرد قولره (موعظرة وتفصري  لكر  شري ) إللقالها. وتقدمت عند قوله تعاىل (فأعر 

 يف سورة األعراد. 
ووصفها ابحلسن  ري  على أن تكون لينة مقبولة عند النراس، أي حسرنة يف دنسرها، وإمنرا تتفاضر  األدنراس بتفاضر   

 الصفات املقصودة منها. 
ابلعمرروم وايصررو  الررودهي، فهنرره قررد يسررلك ابملوعظررة مسررلك وعطرر  (املوعظررة) علررى (احلكمررة) ألهنررا تمرراير احلكمررة  

 اإلقناع، فمن املوعظة حكمة، ومنها هطابة، ومنها ددل. 
وهي من حيث ماهيتها وبني احلكمة العموم وايصو  مرن ودره، ولكرن املقصرود هبرا مرا ال كررج عرن احلكمرة واملوعظرة  

لرة علرى احلكمرة واملوعظرة أبن يقرال: وا ادلرة ابلرق هري أحسرن، احلسنة بقرينة تميا األسلوب، إذ   يعطر  مصردر ا اد
ب  دي  بفعلها، على أن املقصود تقييد اإلذن فيها أبن تكون كالق هي أحسن، كمرا قرال (وال جترادلوا أهر  الكتراب إال 

 ابلق هي أحسن. 
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لقيره النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم مرن وا ادلة: االحتجاج لتصويب رأي وإبطال مرا كالفره أو عمر  كرذلك. وملرا كران مرا   
أذخ املشركني قد يبعثه على الملظة يف ا ادلة أمرف هللا أبن ةادهلم ابلق هي أحسن. وتقدمت قريبا عند قوله (جتادل عرن 
نفسها). وتقدمت من قب  عند قوله (وال جتادل عن الذين كتانون أنفسهم) يف سورة النسرا . واملعرىن: إذا أجلرأت الردعوة 

 إىل حمادة املشركني فحادجهم ابلق هي أحسن. 
واملفض  عليه احملادة الصادرة منهم، فهن ا ادلة تقتضي صدور الفع  من اجلانبني، فعلم أن املأمور بره أن تكرون احملادرة  

 الصادرة منه أشد حسنا من احلادة الصادرة منهم، كقوله تعاىل (ادفع ابلق هي أحسن). 
ال تكررون إال مررع املعارضررني صرررح يف ا ادلررة بضررما لررع المررالبني املررراد منرره املشررركون، فررهن املشررركني  وملررا كانررت ا ادلررة 

متفاوتون يف كيفيات حمادتهم، فمنهم من  اج بلني، مث  ما يف احلديث: أن النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم قررأ القررعن علرى 
قرال: ال واملرا . وقررأ النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم القررعن علرى عبرد هللا الوليد بن املماة مث قال له: (ه  ترخ مبا أقول أبسرا) 

برن أيب برن سرلول يف جملرس قومره، فقرال عبرد هللا برن أيب: أيهررا املرر  إن كران مرا تقرول حقرا فرادلس يف بيترك فمرن دررا ك 
 فحد  إايف ومن   أيتك ف  تمته وال أتته يف جملسه مبا يكرف منه. 

ة النهللا صلى هللا عليه وسلم تكررر غرا مررة. ومرن ذلرك مرا روي عرن ابرن عبراس: أنره ملرا نرزل قولره وتصدخ املشركون  ادل 
تعرراىل (إنكررم ومررا تعبرردون مررن دون هللا حصررب دهررنم) اآليررة، قررال عبررد هللا الزبعررري: ألهصررمن حممرردا، فجررا ف فقررال: اي 

 عليره وسرلم  اقررأ مرا بعرد  إن الرذين حممد قد عبد عيسى، وعبدت امل لكة فه  هم حصب جلهنم? فقال النرهللا صرلى هللا
سرربقت هلررم منررا احلسررىن أولئررك عنهررا مبعرردون  . أهردرره ابررن املنررذر وابررن مردويرره والطرررباين، وأبررو داود يف كترراب الناسررخ 

 واملنسوخ. 
عررن  وقيرردت املوعظررة ابحلسررنة و  تقيررد احلكمررة مبثرر  ذلررك ألن املوعظررة ملررا كرران املقصررود منهررا غالبررا ردع نفررس املوعرروي 

أعماله السيئة أو عن توقع ذلك منه، كانرت مظنرة لصردور غلظرة مرن الرواعظ وحلصرول انكسرار يف نفرس املوعروي، أرشرد 
هللا رسوله أن يتروهى يف املوعظرة أن تكرون حسرنة، أي إبالنرة القرول وترغيرب املوعروي يف ايرا، قرال تعراىل هطرااب ملوسرى 

  بينا لعله يتذكر أو كشى). وهارون (اذهبا إىل فرعون إنه طمى فقوال له قوال
ويف حررديث الرتمررذي عررن العرررابض بررن سررارية أنرره قررال:  وعظنررا رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم موعظررة ودلررت منهررا  

 القلوب وذرفت منها العيون  احلديث. 
   
 

 2416صفحة : 
 
 يف حالرة حسرنة فر  حادرة إىل التنبيرة وأما احلكمة فهي تعليم ملتطلهللا الكمال من معلم يهتم بتعليم ط به ف  تكون إال  

 على أن تكون حسنة. 
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وا ادلررة ملررا كانررت حمادرررة يف فعرر  أو رأي لقصررد اإلقنرراع بودررره احلررق فيرره فهرري ال تعررردو أن تكررون مررن احلكمررة أو مرررن  
 املوعظة، ولكنها دعلت قسيما هلما هنا ابلنظر إىل المرض الداعي إليها. 

هللا عليرره وسررلم هلررم مررن ذيررول الرردعوة وصررفت ابلررق هرري أحسررن كمررا وصررفت املوعظررة وإذ قررد كانررت جمادلررة النررهللا صررلى  
 ابحلسنة. 

وقد كان املشركون ةادلون النهللا قصدا إلفحامه ومتويها لتمليطه نبه هللا على أسلوب جمادلة النهللا إايهرم اسرتكماال آلداب  
نة املقام لظهور أن املسلمني ال ةادلون النهللا صلى هللا وسال  الدعوة كلها. فالضما يف (ودادهلم) عالد إىل املشركني بقري

عليرره وسررلم ولكررن يتلقررون منرره تلقرري املسررتفيد واملسرتشررد. وهررذا مودررب تميررا األسررلوب ابلنسرربة إىل ا ادلررة إذ   يقرر : 
  وا ادلة احلسنة، ب  قال (ودادهلم)، وقال تعاىل أيضا (وال جتادلوا أه  الكتاب إال ابلق هي أحسن).

ويندرج يف (الق هي أحسن) رد تكذيبهم بك م غا صريح يف إبطال قوهلم من الكر م املودره، مثر  قولره تعراىل (وإان أو  
إايكرم لعلررى هردخ أو يف ضرر ل مبرني)، وقولرره (وإن درادلوك فقرر  هللا أعلررم مبرا تعملررون هللا  كرم بيررنكم يروم القيامررة فيمررا  

 كنتم فيه ختتلفون). 
القرعن مشتم  على هذف الطرق الث ثة من أساليب الدعوة، وأن الرسول صرلى هللا عليره وسرلم إذا دعرا  واآلية تقتضي أن 

الناس بما القرعن من هطبه ومواعظه وإرشادف يسلك معهم هذف الطرق الث ثة. وذلك كلره حبسرب مرا يقتضريه املقرام مرن 
 معاين الك م ومن أحوال املخاطبني من هاصة وعامة. 

قصود لزوم كون الك م الواحد مشتم  على هذف األحوال الث ثة؛ ب  قرد يكرون الكر م حكمرة مشرتم  علرى وليس امل  
غلظرة ووعيررد وهاليرا عررن ا ادلررة. وقرد يكررون جمادلررة غرا موعظررة، كقولرره تعراىل (مث أنررتم هررؤال  تقتلرون أنفسرركم وختردررون 

ايتروكم أسرارخ تفرادوهم وهرو حمررم علريكم إهررادهم أفتؤمنرون فريقا منكم من دايرهرم تظراهرون علريهم ابإلمث والعردوان وإن 
 ببع  الكتاب وتكفرون ببع ). 

وكقررول النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم  إنررك لتأكرر  املرررابع وهررو حرررام يف دينررك)، قالرره لعرردي بررن حررامت وهررو نصررراين قبرر   
 إس مه. 

العقلرري احلررق، وهرري الربهرران وايطابررة واجلرردل ومررن اإلعجرراز العلمرري يف القرررعن أن هررذف اآليررة لعررت أصررول االسررتدالل  
املعررررب عنهرررا يف علرررم املنطرررق ابلصرررناعات وهررري املقبولرررة مرررن الصرررناعات. وأمرررا السفسرررطة والشرررعر فررراأب عنهمرررا احلكمرررا  

 الصادقون بله األنبيا  واملرسلني. 
املقصود من ذكر احلجة إما تقرير قال فخر الدين: إن الدعوة إىل املذهب واملقالة ال بد من أن تكون مبنية على حجة. و  

 ذلك املذهب وذلك االعتقاد يف قلوب السامعني، وإما إلزام ايصم وإفحامه. 
أما القسم األول فينقسم إىل قسمني ألن تلك احلجة إما أن تكون حجة حقيقية يقينية مررباة مرن احتمرال النقري ، وإمرا  

فظهررر ا صررار احلجررج يف هررذف األقسررام الث ثررة: أوهلررا: احلجررة  أن ال تكررون كررذلك برر  تكررون مفيرردة ظنررا ظرراهرا وإقناعررا،
 املفيدة للعقالد اليقينية وذلك هو املسمى ابحلكمة. 

 واثنيها: األمارات الظنية وهي املوعظة احلسنة.  
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 واثلثها: الدالل  الق القصد منها إفحام ايصم وذلك هو اجلدل.  
ن مقدمات مسلمة عند اجلمهور وهو اجلدل الواقع علرى الودره األحسرن، وهو على قسمني، ألنه: إما أن يكون مركبا م 

وإما أن يكون مركبا من مقدمات ابطلة  اول قاللها تروةها على املستمعني ابحلي  الباطلة. وهذا ال يليق أبهر  الفضر ، 
 اف. 
 وهذا هو املدعو فيا ملنطق ابلسفسطة، ومنه املقدمات الشعرية وهي سفسطة مزوقة.  
اآليررة دامعررة ألقسررام احلجررة احلررق لعررا ملواقررع أنواعهررا يف طرررق الرردعوة ولكررن علررى ودرره التررداه  ال علررى ودرره التبرراين و  

والتقسريم كمررا هررو مصررطلح املنطقيرني، فررهن احلجررج االصررط حية عنردهم بعضررها قسرريم لرربع  فالنسربة بينهررا التبرراين. أمررا 
املطلررق أو الررودهي. وتفصرريله كرررج بنررا إىل تطويرر ، وذهنررك يف  طرررق الرردعوة اإلسرر مية فالنسرربة بينهررا العمرروم وايصررو 

 تفكيكها غا كلي . 
فرهىل احلكمرة تردرع صررناعة الربهران ألنره يتررأل  مرن املقردمات اليقينيرة وهرري حقرالق اثبترة تقتضرري حصرول معرفرة األشرريا   

 على ما هي عليه. 
   
 

 2417صفحة : 
 
ابة تتأل  من مقدمات ظنيرة ألهنرا مراعرى فيهرا مرا يملرب عنرد أهر  العقرول وإىل املوعظة تردع صناعة ايطابة ألن ايط  

املعتادة. وكفى ابملقبوالت العادية موعظة. ومثاهلا من القرعن قوله تعاىل (وال تنكحوا ما نكح عابؤكم من النسا  إال ما قرد 
علروف يف اجلاهليرة يسرمونه نكراح املقرت، سل  إنه كان فاحشة ومقتا وسا  سبي ) فقوله (ومقتا) أشار إىل أهنم كانوا إذا ف

 فأدري عليه هذا الوص  ألنه مقنع أبنه فاحشة، فهو استدالل هطايب. 
وأما اجلدل فما يورد يف املناظرات واحلجاج من األدلة املسلمة بني املتحادني أو من األدلة املشرهورة، فرأطلق اسرم اجلردل  

يلتحق مبرتبرة احلكمرة. وقرد يكرون ممرا يقبر  مثلره يف املوعظرة لرو ألقري  على االستدالل الذي يروج يف هصو  ا ادلة وال
 يف غا حال ا ادلة. ومساف حكما  اإلس م ددال تقريبا للمعىن الذي يطلق عليه يف اللمة اليواننية. 

الردعوة [) هرذف اجلملرة تعلير  لإمرر ابالسرتمرار علرى 125(إن ربك هو اعلم مبن ض  عن سبيله وهرو أعلرم ابملهتردين] 
 بعد اإلع م ابن الذين ال يؤمنون آبايت هللا ال يهديهم هللا، وبعد وص  أحوال تكذيبهم وعنادهم. 

فلما كان التحرري  بعرد ذلرك علرى اسرتدامة الردعوة إىل الردين حمتادرا لبيران احلكمرة يف ذلرك بينرت احلكمرة أبن هللا هرو  
يرك إال الرب  ، أي فر  تيرأس مرن هردايتهم وال تتجراوز إىل حرد أعلم مبصا الناس وليس ذلك لمرا هللا مرن النراس فمرا عل

احلرزن علررى عرردم اهترردالهم ألن العلررم مبرن يهترردي ومررن يضرر  موكررول إىل هللا وإمنررا عليرك التبليررغ يف كرر  حررال. وهررذا قررول 
 فص  بني فريق احلق وفريق الباط . 
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رشراد إىل اللرني يف درانبهم ابملوعظرة احلسرنة وا ادلرة وقدم العلم مبن ض  ألنه املقصود مرن التعلير  ألن دعروهتم أوكرد واإل 
 احلسىن أهم، مث أتبع ذلك ابلعلم ابملهتدين على وده التكمي . 

 وفيه إميا  إىل أنه ال يدري أن يكون بع  من أيس من إميانه قد شرح هللا صدرف ل س م بعد اليأس منه.   
ن) فهي يف مقام التعلي  ليست إال  رد االهتمام، وهي قالمة مقام فا  وأتكيد ايرب بضما الفص  ل هتمام به. وأما (إ 

التفريع على ما أوضرحه عبرد القراهر يف داللر  اإلعجراز، فرهن إفادهترا التأكيرد هنرا مسرتمىن عنهرا يودرود ضرما الفصر  يف 
 اجلملة املفيدة لقصر الصفة على املوصود، فهن القصر أتكيد على أتكيد. 

صرر  يف قولرره (وهررو أعلررم ابملهترردين) للتنصرريص علررى تقويررة هررذا ايرررب ألنرره لررو قيرر : وأعلررم ابملهترردين، وإعررادة ضررما الف 
الحتم  أن يكون معطوفا على للة (هو أعلم مبن ض ) على أنه هرب(إلن) غرا داهر  يف حيرز التقويرة بضرما الفصر ، 

 فأعيد ضما الفص  لدفع هذا االحتمال. 
ا ابلعلم يف دانبهم ليكون صر ا يف تعلق العلم به. وهذان القصران إضرافيان، أي ربرك أعلرم و  يق : وابملهتدين، تصر  

 ابلضالني واملهتدين ال هؤال  الذين يظنون أهنم مهتدون وأنكم ضالون. 
  والتفضي  يف قوله (هو أعلم) تفضي  على علم غاف بذلك. فهنه علم متفاوت حبسب تفاوت العاملني يف معرفة احلقالق. 
ويف هذا التفضي  إميا  إىل ودروب طلرب كمرال العلرم ابهلردخ، ومتييرز احلرق مرن الباطر ، وغرو  النظرر يف ذلرك، وجتنرب  

التسرررع يف احلكررم دون قرروة ظررن ابحلررق، واحلررذر مررن تملررب تيررارات األهرروا  حررىت ال تررنعكس احلقررالق وال تسررا العقررول يف 
 تكذبه احلجة والربهان. بنيات الطرالق، فهن احلق ابق على الزمان والباط  

والتخلق هبذف اآلية هو أن ك  من يقوم مقاما من مقامات الرسول صلى هللا عليه وسلم يف إرشاد املسلمني أو سياسرتهم  
ةب عليه أن يكون سالكا للطرالق الث  : احلكمة، واملوعظة احلسنة، وا ادلة ابلق هي أحسن، وإال كران منصررفا عرن 

وغرا هليرق مبرا هرو فيره مرن سياسرة األمرة، وأن كشرى أن يعررض مصراس األمرة للتلر ، فهصر ح األمرة اآلداب اإلس مية 
يتطلب إب   احلق إليها هبرذف الوسرال  الرث  . وا تمرع اإلسر مي ال كرو عرن متعنرت أو ملربس وك مهرا يلقري يف طريرق 

 فتلك أد  إلقناعه وكش  قناعه. املصلحني شوك الشبه بقصد أو بما قصد. فسبي  تقوميه هو ا ادلة، 
   
 

 2418صفحة : 
 
يف املوطأ أن عمر بن ايطاب  رضي هللا عنه  قال يف هطبة هطبها يف عهر عمرف:  أيها الناس قرد سرنت لكرم السرنن،   

عله وفرضت لكم الفرال ، وتركتم على الواضحة، إال أن تضلوا ابلناس ميينا ومشاال  وضرب إبحدخ يديه على األهرخ.  ل
ضرب بيدف اليسرخ على يدف اليمىن املمسكة السي  أو العصا يف حال ايطبة  . وهذا الضرب ع مة على أنه ليس ورا  

 ما ذكر مطلب للناس يف حكم   يسبق له بيان يف الشريعة. 
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ن التخليررة وقرردم ذكررر علمرره (مبررن ضرر  عررن سرربيله) علررى ذكررر علمرره (ابملهترردين) ألن املقررام تعررري  ابلوعيررد للضررالني وأل 
 مقدمة على التحلية، فالوعيد مقدم على الوعد. 

[) عطر  علرى للرة (أدع إىل سربي  ربرك 126(وإن عاقبتم فعاقبوا مبث  مرا عروقبتم بره ولرئن صرربمت هلرو هرا للصرابرين] 
 املشركني على ابحلكمة)، أي إن كان املقام مقام الدعوة فلتكن دعوتك إايهم كما وصفنا، وإن كنتم أيها املؤمنون معاقبني

 ما انلكم من أذاهم فعاقبوهم ابلعدل ال بتجاوز حد ما لقيتم منهم. 
فهرذف اآليررة متصررلة مبررا قبلهررا أمت اتصررال، وحسرربك ودررود العراط  فيهررا. وهررذا ترردرج يف رتررب املعاملررة مررن معاملررة الررذين  

اهلم. وبرذلك حصر  حسرن الرتتيرب يف يردعون ويوعظرون إىل معاملرة الرذين ةرادلون مث إىل معاملرة الرذين ةرازون علرى أفعر
 أسلوب الك م. 

وهذا رتار النحاس وابن عطية وفخرر الردين، وبرذلك يررتدح كرون هرذف اآليرة مكيرة مرع سروابقها ابتردا  مرن اآليرة احلاديرة  
 واألربعني، وهو قول دابر بن زيد، كما تقدم يف أول السورة. واهتار ابن عطية أن هذف اآلية مكية. 

كررون نزلررت يف قصررة التمثيرر  حبمررزة يرروم أحررد، وهررو مررروي حبررديث ضررعي  للطرررباين. ولعلرره اشررتبه علررى الرررواة وةرروز أن ت 
 تذكر النهللا صلى هللا عليه وسلم اآلية حني توعد املشركني أبن ميث  بسبعني منهم إن أظفرف هللا هبم. 

 وايطاب للمؤمنني ويده  فيه النهللا صلى هللا عليه وسلم.  
 زا  على فع  السو  مبا يسو  فاع  السو . واملعاقبة: اجل 
فقولره (مبثرر  مررا عرروقبتم) مشراكلة ل(عرراقبتم). اسررتعم  (عرروقبتم) يف معرىن عرروملتم برره، لوقوعرره بعرد فعرر  (عرراقبتم)، فهررو   

اسررتعارة ودرره شرربهها هررو املشرراكلة. وةرروز أن يكررون (عرروقبتم) حقيقررة ألن مررا يلقونرره مررن األذخ مررن املشررركني قصرردوا برره 
 م على مفارقة دين قومهم وعلى شتم أصنامهم وتسفيه عاب هم. عقاهب

 واألمر يف قوله (فعاقبوا) للودوب ابعتبار متعلقه، وهو قوله (مبث  ما عوقبتم به) فهن عدم التجاوز يف العقوبة وادب.  
الررذين فتررنهم املشررركون  ويف هررذف اآليررة إميررا  إىل أن هللا يظهررر املسررلمني علررى املشررركني وةعلهررم يف قبضررتهم، فلعرر  بعرر  

 يبعثه احلنق على اإلفراط يف العقاب. فهي انظرة إىل قوله (مث إن ربك للذين هادروا من بعد ما فتنوا). 
ورغبهم يف الصرب على األذخ، أي ابإلعراض عن أذخ املشركني وابلعفو عنه، ألنه أدلب لقلروب األعردا ، فوصر  أبنره  

ولره تعراىل (ادفرع ابلررق هري أحسرن فرهذا الرذي بينرك وبينره عرداوة كأنره و  محرريم)، هرا، أي هرا مرن األهرذ ابلعقوبرة، كق
 وقوله (ودزا  سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأدرف على هللا). 

 وضما المالب عالد إىل الصرب املأهوذ من فع  (صربمت)، كما يف قوله تعاىل (اعدلوا هو أقرب للتقوخ).  
 سم  زايدة يف احلث عليه. وأكد كون الصرب هاا  ب م الق 
 وعرب عنهم ابلصابرين إظهار يف مقام اإلضمار لزايدة التنويه بصفة الصابرين، أي الصرب هرب جلنس الصابرين.  
[) هررص النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم 127(واصرررب ومررا صررربك إال اب  وال  ررزن علرريهم وال تررك يف ضرريق ممررا ميكرررون] 

 مقامه أعلى، فهو ابلتزام الصرب أوىل أهذا ابلعزمية بعد أن رهص هلم يف املعاقبة.  ابألمر ابلصرب ل شارة إىل أن
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وللرة (ومرا صرربك إال اب ) معرتضرة برني املتعاطفرات، أي ومرا  صر  صرربك إال بتوفيرق هللا إايك. ويف هرذا إشررارة إىل أن  
لقيرره عمروم املسرلمني. فصررربف لريس كاملعترراد،  صررب النرهللا صررلى هللا عليره وسرلم عظرريم ألنره لقرري مرن أذخ املشرركني أشررد ممرا

 لذلك كان حصوله إبعانة من هللا. 
 وحذرف من احلزن عليهم إن   يؤمنوا كقوله (لعلك ابهع نفسك أال يكونوا مؤمنني).  
   
 

 2419صفحة : 
 
سرببة هلرا، فرههنم  مث أعقبه أبن ال يضريق صردرف مرن مكررهم. وهرذف أحروال رتلفرة  صر  يف الرنفس ابهرت د احلرواد  امل  

كانوا يعاملون النهللا مرة ابألذخ علنا، ومرة ابإلعراض عن االستماع إليه وإظهار أهنم يميظونه بعدم متابعتره، وعونرة ابلكيرد 
 واملكر له وهو تدبا األذخ يف هفا . 

 والضيق  بفتح الضاد وسكون اليا   مصدر ضاق، مث  السا والقول. وهبا قرأ اجلمهور.  
 الضيق  بكسر الضاد  مث : الفي . وهبا قرأ ابن كثا. ويقال:  
وتقدم عند قوله (وضالق به صدرك). واملرراد ضريق الرنفس، وهرو مسرتعار للجرزع والكردر، كمرا اسرتعا ضردف وهرو السرعة  

واالتسرراع ل حتمررال والصرررب. يقررال: فرر ن ضرريق الصرردر، قررال تعرراىل يف عهررر احلجررر (ولقررد نعلررم أنررك بضرريق صرردرك مبررا 
 لون). ويقال: سعة الصدر. يقو 
 والظرفية يف (ضيق) جمازية، أي ال ي بسك ضيق م بسة الظرد للحال فيه.  
 و(ما) مصدرية، أي من مكرهم. واهتا الفع  املنسبك إىل مصدر ملا يؤذن به الفع  املضارع من التجدد والتكرر.  
ر ابالقتصرار علرى قردر اجلررم يف العقوبرة، وللرتغيرب يف [) تعلير  لإمر128(إن هللا مع الذين اتقروا والرذين هرم حمسرنون] 

الصرب على األذخ، والعفو عن املعتدين، ولتخصيص النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم ابألمرر ابلصررب، واالسرتعانة علرى  صريله 
 مبعونة هللا تعاىل، ولصرد الكدر عن نفسه من درا  أعمال الذين   يؤمنوا به. 

 الذين يتقونه فيقفون عندما حد هلم، ومع احملسنني. واملعية هنا جماز يف التأييد والنصر. عل  ذلك كله أبن هللا مع  
وأيت يف دانب التقوخ بصلة فعلية ماضية ل شارة إىل لزوم حصوهلا وتقررها من قب  ألهنرا مرن لروازم اإلميران، ألن التقروخ  

 قتصار على قدر الذنب. عيلة إىل أدا  الوادب وهو حق على املكل . ولذلك أمر فيها ابال
وأيت يف دانرررب اإلحسررران ابجلملرررة االمسيرررة ل شرررارة إىل كرررون اإلحسررران اثبترررا هلرررم دالمرررا معهرررم، ألن اإلحسررران فضررريلة،  

 فبصاحبه حادة إىل رسوهه من نفسه ومتكنه. 
 بسم هللا الرمحن الرحيم  
 سورة اإلسرا   
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أبهنا مسيت بذلك، إذ قد ذكر يف أوهلا اإلسررا  ابلنرهللا صرلى  مسيت يف كثا من املصاح  سورة اإلسرا . وصرح اآللوسي 
 هللا عليه وسلم واهتصت بذكرف. 

وتسررمى يف عهررد الصررحابة سررورة بررين إسرررالي . ففرري دررامع الرتمررذي يف  أبررواب الرردعا   عررن عالشررة  رضرري هللا عنهررا    
    . قالت  كان النهللا صلى هللا عليه وسلم ال ينام حىت يقرأ الزمر وبين إسرالي

ويف صحيح البخاري عن عبد هللا بن مسعود أنه قرال يف برين إسررالي  والكهر  ومررمي:  إهنرن مرن العتراق األول وهرن مرن  
ت دي  . وبذلك تردم هلا البخاري يف  كتاب التفسا  ، والرتمذي يف  أبواب التفسرا  . وودره ذلرك أهنرا ذكرر فيهرا مرن 

. وهو استي   قوم أوىل أبس  اآلشوريني  عليهم مث استي   قوم عهرين وهرم  الرروم  أحوال بين إسرالي  ما   يذكر يف غاها
 عليهم. 

 وتسمى أيضا سورة (سبحان)، ألهنا افتتحت هبذف الكلمة. قال يف  بصالر ذوي التمييز  .  
 : إال أربعا، هاتني اآليتني، وهي مكية عند اجلمهور. قي : إال عتني منها، ومها (وإن كادوا ليفتنونك إىل قوله قلي ). وقي 

وقوله (وإذ قلنا لك إن ربك أحاط ابلناس)، وقوله (وق  رب أدهلين مده  صدق) اآلية. وقي : إال مخسا، هاته األربع، 
وقوله (إن الذين أوتوا العلم من قبله) إىل عهر السورة. وقي : إال مخس عايت غا ما تقدم، وهي املبتدأة بقوله (وال تقتلروا 

س الررق حرررم هللا إال ابحلررق) اآليررة، وقولرره (وال تقربرروا الرررز ) اآليررة، وقولرره (أولئررك الررذين يرردعون) اآليررة، وقولرره (أقرررم الررنف
الصررر ة) اآليرررة، وقولررره (وعت ذا القررررمب حقررره) اآليرررة. وقيررر  إال مثانيرررا مرررن قولررره (وإن كرررادوا ليفتنونرررك) إىل قولررره (سرررلطاان 

 نصاا). 
أن ظراهر األحكرام الرق اشرتملت عليهرا تلرك األقروال يقتضري أن تلرك اآلي ال تناسررب  وأحسرب أن منشرأ هاتره األقروال 

حالررة املسررلمني فيمررا قبرر  اهلجرررة فملبررت علررى ظررن أصررحاب تلررك األقرروال مدنيررة. وسرريأيت بيرران أن ذلررك غررا متجرره عنررد 
 التعرض لتفساها. 

تعلرق مبعرام ت لراعتهم يتطررق إىل نفوسرهم، فقرد ويظهر أهنا نزلت يف زمن فيه لاعة املسلمني مبكة، وأهرذ التشرريع امل 
ذكرت فيها أحكام متتالية   تذكر أمثال عددها يف سورة مكية غاها عدا سورة األنعام، وذلك من قوله (وقضي ربك أال 

 تعبدوا إال إايف) إىل قوله (ك  ذلك كان سيئة عند ربك مكروها). 
   
 

 2420صفحة : 
 
 . واألصح أنه كان قب  اهلجرة بنحو سنة ومخسة أشرهر، فرهذا كانرت قرد نزلرت عقرب وقروع وقد اهتل  يف وقت اإلسرا  

اإلسرا  ابلنهللا صلى هللا عليه وسلم تكون قد نزلت يف حدود سنة اثنق عشرة بعرد البعثرة، وهري سرنة اثنترني قبر  اهلجررة يف 
 منتص  السنة. 

 اإلسرا . ب  ةوز أهنا نزلت بعد اإلسرا  مبدة. وليس افتتاحها بذكر اإلسرا  مقتضيا أهنا نزلت عقب وقوع  
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 وذكر فيها اإلسرا  إىل املسجد األقصى تنويها ابملسجد األقصى وتذكاا حبرمته.  
 نزلت هذف السورة بعد سورة القصص وقب  سورة يونس.  
 وعدت السورة ايمسني يف تعداد نزول سورة القرعن.  
 نة، ومكة، والشام، والبصرة. ومالة وإحدخ عشرة يف عد أه  الكوفة. وعدد عيها مالة وعشر يف عد أه  املدي 
  
 أغراضها  
 العماد الذي أقيمت عليه أغراض هذف السورة إثبات نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم وإثبات أن القرعن وحي من هللا.  
 وإثبات فضله وفض  من أنزله.  
 وذكر أنه معجز.  
 ن دا  به، وأهنم   يفقهوف فلذلك أعرضوا عنه . ورد مطاعن املشركني فيه وفيم 
وإبطررال إحررالتهم أن يكررون النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم أسررري برره إىل املسررجد األقصررى. فافتتحررت مبعجررزة اإلسرررا  توطئررة  

إهليرا إىل للتنظا بني شريعة اإلس م وشريعة موسى  عليره السر م  علرى عرادة القررعن يف ذكرر املثر  والنظرالر الدينيرة، ورمرزا 
 أن هللا أعطى حممدا صلى هللا عليه وسلم من الفضال  أفض  مما أعطى من قبله. 

وأنه أكم  له الفضال  فلرم يفتره منهرا فالرت، فمرن أدر  ذلرك أحلره ابملكران املقردس الرذي تداولتره الرسر  مرن قبر ، فلرم  
ريرخ برين إسررالي  وأسر فهم، والرذي هرو نظرا يستأثرهم ابحللول بذلك املكران هرو مهربل الشرريعة املوسروية، ورمرز أطروار أت

املسجد احلرام يف أن أص  أتسيسه يف عهد إبراهيم كما سننبه عليه عند تفسا قوله تعراىل (إىل املسرجد األقصرى)، فأحر  
 هللا به حممدا عليه الص ة والس م بعد أن هجر وهرب إميا  إىل أن أمته جتدد جمدف. 

وة والشريعة، فاملسجد األقصى   يكرن معمرورا حرني نرزول هرذف السرورة وإمنرا عمررت كنرالس وأن هللا مكنه من حرمي النب  
حوله، وأن بين إسرالي     فظوا حرمة املسجد األقصى، فكان إفسادهم سببا يف تسلل أعدالهم عليهم وهرراب املسرجد 

 ول الذي أنكروا رسالته. األقصى. ويف ذلك رمز إىل أن إعادة املسجد األقصى ستكون على يد أمة هذا الرس
 مث إثبات دالل  تفرد هللا ابإلهلية، واالستدالل آبية اللي  والنهار وما فيهما من املنن على إثبات الوحدانية.  
والتذكا ابلنعم الق سخرها هللا للناس، وما فيها من الدالل  على تفردف بتدبا ايلق، ومرا تقتضريه مرن شركر املرنعم وتررك  

 تنزيهه عن اختاذ بنات له. شكر غاف، و 
وإظهررار فضررال  مررن شررريعة اإلسرر م وحكمترره، ومررا علمرره هللا املسررلمني مررن عداب املعاملررة  ررو رهبررم سرربحانه، ومعاملررة  

 بعضهم مع بع ، واحلكمة يف ساهتم وأقواهلم، ومراقبة هللا يف ظاهرهم وابطنهم. 
مرن سررورة بررين إسررالي . ويف روايررة عنرره: مثران عشرررة عيررة منهررا   وعرن ابررن عبرراس أنره قررال: الترروراة كلهرا يف مخررس عشرررة عيررة 

كانت يف ألواح موسى، أي من قوله تعاىل (ال جتعر  مرع هللا إهلرا عهرر فتقعرد مرذموما ررذوال) إىل قولره (وال جتعر  مرع هللا 
 إهلا عهر فتلقى يف دهنم ملوما مدحورا). 
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، ولرريس مرررادف أن القرررعن حكررى مررا يف الترروراة ولكنهررا أحكررام قرعنيررة ويعررين ابلترروراة األلررواح املشررتملة علررى الوصررااي العشررر 
 موافقة ملا يف التوراة. 

علررى أن كرر م ابررن عبرراس معنرراف: أن مررا يف األلررواح مررذكور يف تلررك اآلي، وال يريررد أهنمررا سرروا ، ألن تلررك اآلايت تزيررد  
، وقولره (وال تقتلروا أوالدكرم هشرية إمر ق)، وقولره أبحكام، منها قوله (ربكرم أعلرم مبرا يف نفوسركم) إىل قولره (لربره كفرورا)

(وال تقربوا مال اليتيم) إىل قوله (ذلك مما أوحى إليك ربك من احلكمة)، مع ما ختل  ذلك كله من تفصي  وتبيرني عريرت 
 عنه الوصااي العشر الق كتبت يف األلواح. 

 وإثبات البعث واجلزا .  
  واحلث على إقامة الصلوات يف أوقاهتا. 
 والتحذير من نز  الشيطان وعداوته آلدم وذريته، وقصة إابيته من السجود.  
 واإلنذار بعذاب اآلهرة.  
 وذكر ما عرض لإمم من أسباب االستئصال واهل ك.  
 وهتديد املشركني أبن هللا يوشك أن ينصر اإلس م على ابطلهم.  
   
 

 2421صفحة : 
 
من أذخ املشركني واستعانتهم ابليهود. واقرتاحهم اآلايت، و مريقهم يف دهلهرم آبيرة  وما لقي النهللا صلى هللا عليه وسلم  

 القرعن وأنه احلق. 
 وختل  ذلك من املستطردات والنذر والعظات ما فيه شفا  ورمحة، ومن األمثال ما هو علم وحكمة.  
ركنا حوله لنريه من عايتنا إنه هو السميع (سبحان الذي أسرخ بعبدف لي  من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي اب 

[) االفتتاح بكلمرة التسربيح مرن دون سربق كر م متضرمن مرا ةرب تنزيره هللا عنره يرؤذن ابن هرربا عجيبرا يسرتقبله 1البصا]
 السامعون داال على عظيم القدرة من املتكلم ورفيع منزلة املتحد  عنه. 

ه مرا يروهم تشربيها أو تنقيصرا ال يلقيران جبر ل هللا تعراىل مثر  (سربحان ربرك فهن للة التسبيح يف الك م الذي   يقرع فير 
رب العزة عما يصفون) يتعني أن تكون مستعملة يف أكثر مرن التنويره، وذلرك هرو التعجيرب مرن ايررب املتحرد  بره كقولره 

 (قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان عظيم)، وقول األعشى:          
قلررت ملررا دررا ين فخرررف                      سرربحان مررن علقمررة الفرراهر وملررا كرران هررذا الكرر م مررن دانررب هللا تعرراىل  قررد  

والتسبيح صادرا منه كان املعىن تعجيب السامعني، ألن التعجيب مستحيلة حقيقته علرى هللا، ال ألن ذلرك ال يلتفرت إليره 
ي ، مث  جمي  الردا  يف ك مه تعراىل  رو (لعلكرم تفلحرون)، بر  ألنره ال يف حمام  الك م البليغ إلمكان الردوع إىل التمث

 يستقيم تعجب املتكلم من فع  نفسه، فيكون معىن التعجيب فيه من قبي  قوهلم: أتعجب من قول ف ن كيت وكيت. 
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اىل. وملا كان ظهور ووده هذا االستعمال أن األص  أن يكون التسبيح عند ظهور ما يدل على إبطال ما ال يليق اب  تع 
ما يدل على عظريم القردرة مرزي  للشرك يف قردرة هللا ول شرراك بره كران مرن شرأنه أن ينطرق املتأمر  بتسربيح هللا تعراىل، أي 

 تنزيهه عن العجز. 
وأصررر  صررريغ التسررربيح هرررو كلمرررة (سررربحان هللا) الرررق  رررت منهرررا السررربحلة. ووقرررع التصررررد يف صررريمها ابإلضرررمار  رررو:  

 ه، وابملوصول  و (سبحان الذي هلق األزواج كلها) ومنه هذف اآلية. سبحانك وسبحان
والتعبا عن الذات العلية بطريق املوصول دون االسم العلم للتنبيه على ما تفيدف صلة املوصرول مرن اإلميرا  إىل ودره هرذا   

سررا  أمرر فشرا برني القروم، فقرد التعجيب والتنويه وسببه، وهو ذلك احلاد  العظيم والعنايرة الكرربخ. ويفيرد أن حرديث اإل
 عمن به املسلمون وأكربف املشركون. 

ويف ذلك إدماج لرفعة قدر حممد صلى هللا عليه وسلم وإثبات أنه رسول من هللا، وأنه أويت من دالل  صدق دعوته ما ال  
 د احلرام. قب  هلم إبنكارف، فقد كان إسراؤف إط عا له على غالب من األرض، وهو أفض  مكان بعد املسج

و(أسرخ) لمة يف سرخ، مبعىن سار يف اللي ، فاهلمزة هنا ليست للتعدية ألن التعدية حاصلة ابلبا ، ب  أسرخ فع  مفتتح  
ابهلمزة مرادد سرخ، وهو مث  أابن املرادد ابن، ومث  أهنرج الثروب مبعرىن هنرج أي بلري، د(أسررخ بعبردف) مبنزلرة (ذهرب 

 هللا بنورهم). 
لي نكتررة يف التفرقررة بررني التعديررة ابهلمررزة والتعديررة ابلبررا : أبن الثانيررة أبلررغ ألهنررا يف أصرر  الوضررع تقتضرري وللمررربد والسررهي 

مشرراركة الفاعرر  املفعررول يف الفعرر ، فأصرر  (ذهررب برره) أنرره استصررحبه، كمررا قررال تعرراىل (وسررار أبهلرره). وقالررت العرررب: 
إذ قال (أسرخ بعبدف) دون سرخ بعبدف، وهي التلويح إىل  أشبعهم شتما، وراحوا ابإلب . ويف هذا لطيفة تناسب املقام هنا

أن هللا تعاىل كان مع رسوله يف إسراله بعنايته وتوفيقه، كما قال تعاىل (فهنك أبعيننا)، وقال (إذ يقول لصاحبه ال  زن إن 
 هللا معنا). 

 ن اللي ). فاملعىن: الذي دع  عبدف مسراي، أي ساراي، وهو كقوله تعاىل (فاسر أبهلك بقطع م 
وإذ قد كان السري هاصا بسا اللي  كان قوله (لي ) إشارة إىل أن السا به إىل املسجد األقصى كان يف دز  ليلة، وإال  

   يكن ذكرف إال أتكيدا، على أن اإلفادة كما يقولون ها من اإلعادة. 
أ السرا وهنايتره يف بعر  ليلرة، وأيضرا ليتوسر  برذكر ويف ذلك إميا  إىل أنه إسرا  هارق للعادة لقطع املسافة الرق برني مبرد 

 اللي  إىل تنكاف املفيد للتعظيم. 
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فتنكا (لي ) للتعظيم، بقرينة االعتنا  بذكرف مع علمه من فع  (أسرخ)، وبقرينة عدم تعريفه، أي هو لي  عظيم ابعتبار   
مقررام مررا يرردل علررى التعظرريم. أال ترررخ كيرر  احترريج إىل الداللررة علررى  دعلرره زمنررا لررذلك السررري العظرريم، فقررام التنكررا هنررا

 التعظيم بصيمة هاصة يف قوله تعاىل (إان أنزلناف يف ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر) إذ وقعت ليلة القدر غا منكرة. 
ن، فهنرره   يقرع فيرره لفررظ و(عبرد) املضرراد إىل ضرما اجل لررة هنرا هررو حممرد صررلى هللا عليره وسررلمكما هرو مصررطلح القررع 

العبررد مضررافا إىل ضررما الميبررة الرادررع إىل تعرراىل إال مرررادا برره النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم، وألن هرررب اإلسرررا  برره إىل بيررت 
 املقدس قد شاع بني املسلمني وشاع إنكارف بني املشركني، فصار املراد (بعبدف) معلوما. 

 ن وص  العبودية   متحقق لسالر املخلوقات ف  تفيد إضافته تعريفا. واإلضافة إضافة تشري  ال إضافة تعري  أل 
واملسرجد احلرررام هررو الكعبررة والفنررا  احملريل ابلكعبررة مبكررة املتخررذ للعبررادة املتلقررة ابلكعبرة مررن طررواد هبررا واعتكرراد عنرردها  

 وص ة. 
تق من احلرم  بفرتح فسركون  وهرو املنرع، وأص  املسجد: أنه اسم مكان السجود. وأص  احلرام: األمر املمنوع، وألنه مش 

وهو يرادد احلرم. فوص  الشي  ابحلرام يكون مبعىن أنه ممنوع استعماله استعماال يناسبه،  و(حرمرت علريكم امليترة) أي 
 أك  امليتة، وقول عنرتة:          

ويكرون مبعرىن املمنروع مرن أن يعمر  فيره حرمت علي وليتها    رم أي ممنوع قرابهنا ألهنا زودة أبيه وذلك مذموم بينهم.   
عمر  مررا. ويبرني بررذكر املتعلرق الررذي يتعلررق بره. وقررد ال يرذكر متعلقررة إذا دل عليرره العررد، ومنرره قروهلم  الشررهر احلرررام  أي 
  احلرام فيه القتال يف عرفهم. وقد  ذد املتعلق لقصد التكثا، فهو من احلذد للتعميم فادع إىل العموم العريف، ففي  و

 البيت احلرام  يراد املمنوع من عدوان املعتدين، وغزوا امللوك والفا ني، وعم  الظلم والسو  فيه. 
 واحلرام: فعال مبعىن مفعول، كقوهلم: امرأة حصان، أي ممنوعة بعفافها عن الناس.  
هلرا. وهرو كتلر  سرعة وضريقا فاملسجد احلرام هو املكان املعد للسرجود، أي للصر ة، وهرو الكعبرة والفنرا  ا عرول حرمرا  

 ابهت د العصور من كثرة الناس فيه للطواد واالعتكاد والص ة. 
وقررد بررىن قررري  يف زمررن اجلاهليررة بيرروهتم حررول املسررجد احلرررام. ودعرر  قصرري بقربرره دار النرروة لقررري  وكررانوا ةلسررون فيهررا   

تتخررذ بيوهتررا متجرراوزة. وجممرروع البيرروت حررول الكعبررة، فا صررر ملررا أحاطررت برره بيرروت عشررالر قررري . وكانررت كرر  عشرراة 
يسرمى شررعبا  بكسرر الشررني  . وكانرت كرر  عشراة تسررلك إىل املسرجد احلرررام مرن منفررذ دورهرا، و  يكررن للمسرجد احلرررام 
ددار  فظ به. وكانت املسالك الق بني دور العشرالر تسرمى أبروااب ألهنرا يسرلك منهرا إىل املسرجد احلررام، مثر  ابب برين 

 هاشررم، وابب برين رررزوم وهرو ابب الصررفا، وابب برين سررهم، وابب برين ترريم. ورمبرا عرررد بعر  األبررواب شريبة، وابب برين
جبهرة تقررب منره مثر  ابب الصررفا ويسرمى ابب برين ررزوم. وابب احلررزورة مسري مبكران كانرت برره سروق ألهر  مكرة تسررمى 

 ب يطلق على ما بني حادزين. احلزورة. وال أدري ه  كانت أبوااب تمل  أم كانت منافذ يف الفضا  فهن البا
 وأول من دع  للمسجد احلرام ددارا  فظ به هو عمر بن ايطاب  رضي هللا عنه  سنة سبع عشرة من اهلجرة.  
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ولقررب ابملسررجد ألن إبررراهيم  عليرره الصرر ة والسرر م  دعلرره إلقامررة الصرر ة يف الكعبررة كمررا حكررى هللا عنرره (ربنررا ليقيمرروا  
نفية وترك أه  اجلاهلية الص ة تناسوا وصفه ابملسجد احلرام فصاروا يقولون: البيت احلرام. وأما الص ة). وملا انقرضت احل

 قول عمر: إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتك  ليلة يف املسجد احلرام، فهنه عرب عنه ابمسه يف اإلس م. 
وال أعرد أنه كان يعرد يف اجلاهلية هبذا  فملب عليه هذا التعري  التوصيفي فصار له علما ابلملبة يف اصط ح القرعن. 

االسم، وال على مسجد بيت املقدس يف عصر  رميه عند بين إسرالي . وقد تقدم وده ذلك عند قوله تعاىل (فول ودهك 
 شطر املسجد احلرام) يف سورة البقرة، وعند قوله تعاىل (أن صدوكم عن املسجد احلرام) يف أول العقود. 

   
 

 2423صفحة : 
 
وعلميته مبجموع الوص  واملوصود وك مها معرد ابل م، فاجلز  األول مث  النجم واجلز  الثاين مث  الصعيق، فحصر    

التعري  مبجموعهما. و  يعد النحاة هذا النوع يف أقسام العلم ابلملبة. ولعلهم اعتربوف رادعا إىل املعرد ابل م. والبد من 
 عدف ألن علميته صارت ابألمرين. 

واملسررجد األقصررى هررو املسررجد املعرررود ببيررت املقرردس الكررالن إبيليررا ، وهررو املسررجد الررذي بنرراف سررليمان  عليرره الصرر ة  
 والس م  . 

واألقصى، أي األبعد. واملراد بعدف عن مكة، بقرينة دعله هناية اإلسررا  مرن املسرجد احلررام، وهرو وصر  كاشر  اقتضراف  
 را  وكونه هارقا للعادة لكونه قطع مسافة طويلة يف بع  ليلة. هنا زايدة التنبيه على معجزة هذا اإلس

وهبررذا الوصرر  الرروارد لرره يف القرررعن صررار جممرروع الوصرر  واملوصررود علمررا ابلملبررة علررى مسررجد بيررت املقرردس كمررا كرران  
ونه املسجد احلرام علما ابلملبة على مسرجد مكرة. وأحسرب أن هرذا العلرم لره مرن مبتكررات القررعن فلرم يكرن العررب يصرف
 هبذا الوص  ولكنهم ملا مسعوا هذف اآلية فهموا املراد منه أنه مسجد إيليا . و  يكن مسجد لدين إهلي غامها يومئذ. 

ويف هررذا الوصرر  بصرريمة التفضرري  ابعتبررار أصرر  وضررعها معجررزة هفيررة مررن معجررزات القرررعن إميررا  إىل أنرره سرريكون بررني  
عرن املسرجد احلررام، فيكرون مسرجد بيرت املقردس أقصرى منره  املسجدين مسجد عظيم هو مسجد طيبرة الرذي هرو قصري

 حينئذ. 
فتكون اآلية مشاة إىل ليرع املسرادد الث ثرة املفضرلة يف اإلسر م علرى ليرع املسرادد اإلسر مية، والرق بينهرا قرول النرهللا  

 سجدي  . صلى هللا عليه وسلم:  ال تشد الرحال إال إىل ث ثة مسادد: مسجد احلرام، ومسجد األقصى، وم
وفالرردة ذكررر مبرردأ اإلسرررا  وهنايترره بقولرره (مررن املسررجد احلرررام إىل املسررجد األقصررى) أمررران: أحرردمها التنصرريص علررى قطررع  

املسافة العظيمة يف دز  ليلة، ألن ك  من الظرد وهو(لي ) ومن ا رورين (من املسجد احلررام إىل املسرجد األقصرى) قرد 
 ي املقارنة، ليعلم أنه من قبي  املعجزات. تعلق بفع  (أسرخ)، فهو تعلق يقتض
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واثنيهما اإلميا  إىل أن هللا تعاىل ةعر  هرذا اإلسررا  رمرزا إىل أن اإلسر م لرع مرا درا ت بره شررالع التوحيرد واحلنيفيرة مرن  
بيرت املقردس عهد إبراهيم  عليه الص ة والس م  الصادر من املسجد احلرام إىل ما تفرع عنه من الشرالع الرق كران مقرهرا 

مث إىل هامتتها الق ظهرت من مكة أيضا، فقد قدرت احلنيفية من املسجد احلرام وتفرعت يف املسجد األقصى. مث عادت 
 إىل املسجد احلرام كما عاد اإلسرا  إىل مكة ألن ك  سرخ يعقبه أتويب. وبذلك حص  رد العجز على الصدر. 

عي يف هذف السورة يف اآلايت املفتتحة بقوله تعاىل (وقضى ربك أال تعبردوا ومن هنا يظهر مناسبة نزول التشريع االدتما  
إال إايف)، ففيها (وال تقتلوا النفس الق حرم هللا إال ابحلق)، (وال تقربوا مال اليتيم إال ابلق هي أحسن)، (وأوفوا الكي  إذا  

 كم يف الناس وتنفذ أحكامه. كلتم وزنوا ابلقسطاس املستقيم) إميا  إىل أن هذا الدين سيكون دينا  
واملسررجد األقصرررى هرررو اثين مسرررجد بنرراف إبرررراهيم  عليررره السررر م  كمررا ورد ذلرررك عرررن النرررهللا صررلى هللا عليررره وسرررلم. ففررري  

الصحيحني عن أيب ذر قال:  قلت: اي رسول هللا أي مسجد وضع يف األرض أول? قال: املسجد احلررام. قلرت: مث أي? 
 م بينهما? قال: أربعون سنة  . قال: املسجد األقصى. قلت: ك

فهذا ايرب قد بني أن املسجد األقصى من بنا  إبرراهيم ألنره حردد مبردة هري مرن مردة حيراة إبرراهيم  عليره السر م  . وقرد  
 قرن ذكرف بذكر املسجد احلرام. 

يف سررفر التكرروين يف  وهررذا ممررا أمهرر  أهرر  الكترراب ذكرررف. وهررو ممررا هررص هللا نبيرره مبعرفترره. والترروراة تشررهد لرره، فقررد دررا  
اإلصررحاح الثرراين عشررر: أن إبررراهيم ملررا دهرر  أرض كنعرران  وهرري برر د فلسررطني  نصررب هيمترره يف اجلبرر  شرررقي بيررت إيرر   
بيرت إيرر  مدينررة علررى بعررد أحررد عشررر مرري  مررن أورشررليم إىل الشررمال وهررو بلررد كرران امسرره عنررد الفلسررطينيني  لرروزا  فسررماف 

امن والعشررين مررن سرفر التكروين  وغررريب بر د عراي  مدينررة عربانيرة تعرررد اآلن  يعقروب: بيرت إيرر ، كمرا يف اإلصرحاح الثرر
 الطيبة  وبىن هنالك مذحبا للرب. 

 وهم يطلقون املذبح على املسجد ألهنم يذحبون القرابني يف مساددهم. قال عمر بن أيب ربيعة:           
ح احملررراب أي مررا كرران املررذبح مررن املسررجد، ألن احملررراب دميرة عنررد راهرررب قرسررريس                      صرروروها يف مررذب  

 هو حم  التعبد، فال تعاىل (وهو قالم يصلي يف احملراب). 
   
 

 2424صفحة : 
 
وال شك أن مسجد إبراهيم هو املوضرع الرذي تروهى داود  عليره السر م  أن يضرع عليره اييمرة وأن يبرين عليره حمرابره أو   

ي أوصى ابنه سليمان  عليه الس م  أن يبرين عليره املسرجد، أي اهليكر . وقرد ذكرر مؤرهرو أوحى إليه هللا بذلك، وهو الذ
العربانني ومنهم  يوسيفسوس  أن اجلب  الذي سكنه إبراهيم أبرض كنعان امسه  انبو  وأنه اجلبر  الرذي ابترىن عليره سرليمان 

 اهليك  وهو املسجد الذي به الصخرة. 
 سفر امللوك األول من أسفار التوراة.  وقصة بنا  سليمان إايف مفصلة يف 
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قبر  املسريح مث درددف اليهرود  رت  578وقد انتابه التخريب ث   مررات: أوالهرا حرني هربره شتنصرر ملرك اببر  سرنة  
 حكم الفرس. 

 الثانيررة: هربرره الرومرران يف مرردة طيطرروس بعررد حررروب طويلررة بينرره وبررني اليهررود وأعيررد بنرراؤف، فأكمرر  ختريبرره أدراينرروس سررنة 
 للمسيح وعفى عاثرف فلم تبق منه إال أط ل.  135

الثالثررة: ملررا تنصرررت امللكررة هي نررة أم األمرباطررور قسررطنطني ملررك الررروم  بيزنطررة  وصررارت متصررلبة يف النصرررانية، وأشرررب  
هيكر  قلبها بم  اليهود مبا تعتقدف من قتلهم املسريح كران ممرا اعتردت عليره حرني زارت أورشرليم أن أمررت بتعفيرة أطر ل 

سليمان وأن ينق  ما بقى من األساطني و وها فتبين هبا كنيسة على قرب املسيح املزعوم عندهم يف موضع تومسوا أن يكون 
هو موضع القرب  واملؤرهون من النصارخ يشكون يف كرون ذلرك املكران هرو املكران الرذي يردعى أن املسريح دفرن فيره  وأن 

وضع املسجد األقصى مرمى أزابل البلد وقماماتره فصرار موضرع الصرخرة مزبلرة تسميها كنيسة القيامة، وأمرت أبن ةع  م
 تراكمت عليها األزابل فمطتها وا درت على دردها. 

وملا فتح املسلمون بقية أرض الشام يف زمن عمر ودا  عمر بن ايطاب ليشرهد فرتح مدينرة إيليرا، وهري املعروفرة مرن قبر    
اهلمزة وكسر ال م  وكذلك كان امسهرا املعررود عنرد العررب عنردما فرتح املسرلمون أورشليم  وصارت تسمى إيليا   بكسر 

 فلسطني. وإيليا  اسم نهللا من بين إسرالي  كان يف أوال  القرن التاسع قب  املسيح. قال الفرزدق:          
بررني عمرر وأهرر  تلرك املدينررة  وبيتران بيرت هللا  ررن والتره                      وبيررت أبعلرى إيليررا  مشررد وانعقررد الصرلح  

وهررم نصررارخ. قررال عمررر لبطريررق هلررم امسرره  صررفرونيوس  :  دلررين علررى مسررجد داود  ، فررانطلق برره حررىت انتهررى إىل مكرران 
الباب وقد ا در الزب  على درج الباب فتجشم عمر حرىت دهر  ونظرر فقرال: هللا أكررب، هرذا والرذي نفسري بيردف مسرجد 

ى هللا عليه وسلم أنه أسري بره إليره. مث أهرذ عمرر واملسرلمون يكنسرون الزبر  عرن الصرخرة داود الذي أهربان رسول هللا صل
 حىت ظهرت كلها، ومضى عمر إىل دهة حمراب داود فصلى فيه، مث ار   من بلد القدس إىل فلسطني. 

خرة وعمرارة املسرجد و  يرنب هنالرك مسرجدا إىل أن كران يف زمرن عبرد امللرك برن مرروان أمرر اببتردا  بنرا  القبرة علرى الصر  
األقصى. ووك  على بنالها ردا  بن حيوة الكندي أحرد علمرا  اإلسر م، فابتردأ ذلرك سرنة سرت وسرتني وكران الفررا  مرن 

 ذلك يف سنة ث   وسبعني. 
 كان عمر أول من صلى فيه من املسلمني ودع  له حرمة املسادد.   
مية قرعنيرررة اعترررب فيهرررا مرررا كرران عليررره مررن قبررر ، ألن حكرررم وهلررذا فتسرررمية ذلررك املكررران ابملسررجد األقصرررى يف القررررعن تسرر 

املسررجدية ال ينقطررع عررن أرض املسررجد. فالتسررمية ابعتبررار مررا كرران، وهرري إشررارة هفيررة إىل أنرره سرريكون مسررجدا أبكمرر  
 حقيقة املسادد. 

شهرا. مث نسخ استقباله واستقبله املسلمون يف الص ة من وقت ودوهبا املقارن ليلة اإلسرا  إىل ما بعد اهلجرة بستة عشر  
 وصارت الكعبة هي القبلة اإلس مية. 

م، أي بعد ه فة عمر أبربع وث ثني سنة، وزعم أنه 670وقد رأيت أن سالحا نصرانيا امسه  اركول   زار القدس سنة  
 رأخ مسجدا بناف عمر على شك  مربع من ألواح ودذوع أشجار ضخمة وأنه يسع  و ث ثة عل . 
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ن نسرربة املسررجد األقصررى إىل عمررر بررن ايطرراب وهررم مررن أوهررام النصررارخ اهررتلل علرريهم كشرر  عمررر موضررع والظرراهر أ 
املسررجد فظنرروف بنررا . وإذا صرردق اركولرر  فيمررا ذكررر مررن أنرره رأخ مكرراان مربعررا مررن ألررواح وعمررد أشررجار كرران ذلررك شرريئا 

 أحدثه مسلمو الب د لصيانة ذلك املكان عن االمتهان. 
حوله) صفة للمسرجد األقصرى. ودرئ يف الصرفة ابملوصرولية لقصرد تشرها املوصرود مبضرمون الصرلة وقوله (الذي ابركنا  

 حىت كأن املوصود مشتهر ابلصلة عند السامعني. واملقصود: إفادة أنه مبارك حوله. 
 وصيمة املفاعلة هنا للمبالمة يف تكثا الفع ، مث : عافاك هللا.  
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ا والفض  يف الدنيا واآلهرة بوفرة الثواب للمصلني فيه إبدابة دعا  الرداعني فيره. وقرد تقردم ذكرر الربكرة والربكة: منا  اي  

 عند قوله تعاىل (مباركا وهدخ للعاملني) يف سورة عل عمران. 
 وقد وص  املسجد احلرام مبث  هذا يف قوله تعاىل (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدخ للعاملني).  
وودره االقتصرار علررى وصر  املسرجد األقصررى يف هرذف اآليررة برذكر هرذا التربيررك أن شرهرة املسرجد احلرررام ابلربكرة وبكونرره  

مقام إبراهيم معلومة للعرب، وأما املسجد األقصى فقد تناسى الناس ذلك كله، فالعرب ال علم هلم به والنصارخ عفوا أثرف 
 نه وأيسوا من عودف إليهم، فاحتيج إىل اإلع م بربكته. من كراهيتهم لليهود، واليهود قد ابتعدوا ع

 و(حول) يدل على مكان قريب من مكان اسم ما أضي  (حول) إليه.  
وكون الربكة حوله كناية عن حصول الربكة فيه ابألوىل، ألهنا إذا حصلت حوله فقد جتاوزت ما فيره؛ ففيره لطيفرة الرت زم،  

 مة ابلتكثا. وقريب منه قول زايد األعجم:          ولطيفة فحوخ ايطاب، ولطيفة املبال
إن السرماحة واملررررو ة والرنررردخ                      يف قبررة ضررربت علررى ابررن احلشرررج ولكلمررة (حولرره) يف هررذف اآليررة مررن   

يف ساكن القبة حسن املوقع ما ليس لكلمة (يف) يف ببيت زايد، ذلك أن ظرفية (يف) أعم. فقوله (يف قبة) كناية عن كوهنا 
 لكن ال تفيد انتشارها وجتاوزها منه إىل ما حوله. 

وأسباب بركة املسجد األقصى كثراة كمرا أشرارت إليره كلمرة (حولره). منهرا أن واضرعه إبرراهيم  عليره السر م  ، ومنهرا مرا  
، مث حبلرول الرسرول عيسرى  حلقه من الربكة مبن صلى به من األنبيا  مرن داود وسرليمان ومرن بعردمها مرن أنبيرا  برين إسررالي 

عليرره السرر م  وإع نرره الرردعوة إىل هللا فيرره وفيمررا حولرره، ومنهررا بركررة مررن دفررن حولرره مررن األنبيررا ، فقررد ثبررت أن قررربي داود 
وسليمان حول املسجد األقصى. وأعظم تلك الربكات حلول النهللا صلى هللا عليه وسرلم فيره ذلرك احللرول ايرارق للعرادة، 

 يا  كلهم. وص ته فيه ابألنب
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وقوله: (لنريه من عايتنرا) تعلير  اإلسررا  إبرادة إرا ة اآلايت الرابنيرة، تعلير  بربع  احلكرم الرق ألدلهرا مرنح هللا نبيره منحرة  
اإلسرررا ، فررهن ل سرررا  حكمررا لررة تتضررح مررن حررديث اإلسرررا  املررروي يف الصررحيح. وأمههررا وألعهررا إرا ترره مررن عايت هللا 

 ته، أي لنريه من اآلايت فيخربهم مبا سألوف عن وص  املسجد األقصى. تعاىل ودالل  قدرته ورمح
 والم التعلي  ال تفيد حصر المرض من متعلقها يف مدهوهلا.  
وإمنرا اقتصرر يف التعلير  علرى إرا ة اآلايت ألن تلررك العلرة أعلرق بتكررمي املسرررخ بره والعنايرة بشرأنه، ألن إرا ة اآلايت تزيررد  

حلاصر  مرن قبر  الرؤيرة. قرال تعراىل (وكرذلك نرري إبرراهيم ملكروت السرماوات واألرض وليكرون مرن يقني الرالي بودودهرا ا
 املوقنني). 

فهن فطرة هللا دعلت إدراك احملسوسات أثبت من إدراك املدلوالت الربهانية. قال تعاىل (وإذ قرال إبرراهيم رب أرين كير    
). ولرذلك   يقر  هللا بعرد هرذا التعلير : أو   يطمرئن قلبرك، ألن  يي املوتى قال أو   تؤمن قال بلى ولكن ليطمرئن قلرهللا

اطمئنرران القلررب متسررع املرردخ ال حررد لرره فقررد أنطررق هللا إبررراهيم عررن حكمررة نبررو ة، وقررد ابدر حممرردا صررلى هللا عليرره وسررلم 
 إبرا ة اآلايت قب  أن يسأله إايها توفاا يف الفض . 

 قال علي بن حزم الظاهري وأداد:           
ولكرن للعيرران لطيرر  معرىن                      لرره سررأل املعاينررة الكلرريم واعلررم أن تقويررة يقررني األنبيرا  مررن احلكررم اإلهليررة   

ألهنررم مبقرردار قرروة اليقررني يزيرردون ارتقررا  علررى دردررة مسررتوخ البشررر والتحاقررا بعلرروم عررا  احلقررالق ومسرراواة يف هررذا املضررمار 
 ملراتب امل لكة. 

ألسررلوب مررن الميبررة الررق يف اسررم املوصررول وضررمايه إىل الررتكلم يف قولرره (ابركنررا... ولنريرره مررن عايتنررا) سررلوك ويف تميررا ا 
 لطريقة االلتفات املتبعة كثاا يف ك م البلما . وقد مضى الك م على ذلك يف قوله تعاىل (إايك نعبد) يف سورة الفا ة. 

ستحضرررت الرذات العليررة جبملرة التسربيح وللررة املوصرولية صررار مقرام الميبررة وااللتفرات هنرا امترراز ابلطرال : منهررا أنره ملرا ا 
 مقام مشاهدة فناسب أن يما اإلضمار إىل ضمالر املشاهدة وهو مقام التكلم. 

ومنهرا اإلميرا  إىل أن النررهللا صرلى هللا عليرره وسرلم عنررد حلولره ابملسررجد األقصرى قررد انتقر  مررن مقرام االسررتدالل علرى عررا   
 قام مصاف يف عا  املشاهدة. الميب إىل م
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ومنها التوطئة والتمهيد إىل حمم  معاد الضما يف قوله (إنه هو السميع البصا)، فيتبادر عود ذلك الضما إىل غرا مرن   

 عاد إليه ضما (نريه) ألن الشأن تناسق الضمالر، وألن العود إىل االلتفات ابلقرب ليس من األحسن. 
ه (إنرره هررو السررميع البصررا) األظهررر أن الضررماين عالرردان إىل النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم. وقالرره بعرر  املفسرررين، فقولرر 

 واستقربه الطيهللا، ولكن لهرة املفسرين على أنه عالد إىل هللا تعاىل. ولع  احتماله للمعنيني مقصود. 
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عاين القرعن، ليأهذ ك  منه على مقدار فهمه كمرا ذكرران وقد جتي  اآلايت حمتملة عدة معان. واحتماهلا مقصود تكثاا مل 
 يف املقدمة التاسعة. وأايما كان فموقع (إن) التوكيد والتعلي  كما يؤذن به فص  اجلملة عما قبلها. 

 وهي إما تعلي  إلسناد فع  (نريه) إىل فاعله؛ وإما تعلي  لتعليقره مبفعولره، فيفيرد أن تلرك اإلرا ة مرن ابب احلكمرة، وهري 
 إعطا  ما ينبمي ملن ينبمي، فهي من إيتا  احلكمة من هو أهلها. 

والتعلي  على اعتبار مردع الضما إىل النهللا صلى هللا عليه وسلم أوقع، إذ ال حادة إىل تعلي  إسرناد فعر  هللا تعراىل ألنره  
 حصروهلا لره زمرن  سربون أنره ال حمقق معلوم. وإمنا احملتراج للتعلير  هرو إعطرا  تلرك اإلرا ة العجيبرة ملرن شرك املشرركون يف

 يطيقها مثله. 
على أن اجلملة مشتملة على صيمة قصر بتعري  املسرند ابلر م وبضرما الفصر  قصررا موكردا، وهرو قصرر موصرود علرى  

صرفة قصررا إضرافيا للقلرب، أي هرو املردرك ملرا ميعره وأبصررف ال الكراذب وال املتروهم كمرا زعرم املشرركون. وهرذا القصرر يؤيررد 
لضما إىل النهللا صرلى هللا عليره وسرلم ألنره املناسرب للررد. وال ينرازع املشرركون يف أن هللا مسيرع وبصرا إال علرى أتوير  عود ا

 ذلك أبنه املسمع واملبصر لرسوله الذي كذبتموف، فيؤول إىل تنزيه الرسول عن الكذب والتوهم. 
علررى أصرر  اشررتقاقهما للمبالمررة يف قرروة مسعرره وبصرررف مث إن الصررفتني علررى تقرردير كوهنمررا للنررهللا صررلى هللا عليرره وسررلمهما  

 وقبوهلما لتلقي تلك املشاهدات املدهشة، على حد قوله تعاىل (ما زا  البصر وما طمى)، وقوله (أفتمارونه على ما يرخ). 
دف وإبصرارف.  وأما على تقدير كوهنما صفتني   تعاىل فاملناسب أن تؤوال مبعىن املسرمع املبصرر، أي القرادر علرى إمسراع عبر 

 كما يف قول عمرو بن معد يكرب:          
 أمن ر انة الداعي السميع أي املسمع.   
وقد اهتل  السل  يف اإلسرا  أكان جبسد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة إىل بيرت املقردس أم كران بروحره يف  

ا: هو إسرا  ابجلسد يف اليقظة، وقالت عالشرة ومعاويرة رؤاي هي مشاهدة روحانية كاملة ورؤاي األنبيا  حق. واجلمهور قالو 
 واحلسن البصري وابن إسحاق  رضي هللا عنهم  أنه إسرا  بروحه يف املنام ورؤاي األنبيا  وحي. 

واستدل اجلمهور ابن االمتنان يف اآلية وتكذيب قري  بذلك دلي ن على أنه ما كان اإلهبار بره إال علرى أنره ابجلسرد.   
ميع على أن قريشرا استوصرفوا مرن النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم ع مرات يف بيرت املقردس ويف طريقره فوصرفها هلرم  واتفق اجل

 كما هي، ووص  هلم عاا لقري  قافلة يف طريق معني ويوم معني فوددوف كما وص  هلم. 
النرررالم واليقظررران إذ أاتين  ففررري صرررحيح البخررراري أن النرررهللا صرررلى هللا عليررره وسرررلم قرررال:  بينمرررا أان يف املسرررجد احلررررام برررني 

دربي ...  إىل عهر احلديث. وهذا أصح وأوضح ممرا روي يف حرديث عهرر أن اإلسررا  كران مرن بيتره أو كران مرن بيرت أم 
 هاين بنت أيب طالب أو من شعب أيب طالب. 

د يف هررذف اآليررة. والتحقيررق محرر  ذلررك علررى أنرره إسرررا  عهررر، وهررو الرروارد يف حررديث املعررراج إىل السررماوات وهررو غررا املرررا 
فرررالنهللا صررررلى هللا عليررره وسررررلم كرامترررران: أوالمهرررا اإلسرررررا  وهرررو املررررذكور هنررررا، واألهررررخ املعررررراج وهرررو املررررذكور يف حررررديث 

 الصحيحني مطوال وأحاديث غاف. وقد قي : إنه هو املشار إليه يف سورة النجم. 
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[) عطر  علررى للرة (سرربحان الررذي 2 وكرري ](وعتينرا موسررى الكتراب ودعلنرراف هردخ لبررين إسررالي  أال تتخررذوا مرن دوين 
أسرخ) اخل فهي ابتدالية. والتقردير: هللا أسررخ بعبردف حممرد وعترى موسرى الكتراب. فهمرا مئتران عظيمتران علرى درز  عظريم 
من البشر. وهو انتقال إىل غرض عهر ملناسبة ذكر املسجد األقصى، فهن أطروار املسرجد األقصرى متثر  مرا تطرور بره حرال 

   يف دامعتهم من أطوار الص ح والفساد، والنهوض والركود، ليعترب بذلك املسلمون فيقتدوا أو  ذروا. بين إسرالي
   
 

 2427صفحة : 
 
وملناسبة قوله (لنريه من عايتنرا) فرهن مرن عايت هللا الرق أوتيهرا إىل النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم عيرة القررعن، فكران ذلرك يف   

وعتينا موسى الكتاب  أي التوراة  ، كما يشهد به قوله بعد ذلك (إن هذا القررعن يهردي للرق  قوة أن يقال: وعتيناف القرعن
هي أقوم من طريقة التوراة وإن كان ك مها هدخ، على مرا يف حالرة اإلسررا  ابلنرهللا (عليره الصر ة والسر م) لري  لراخ مرن 

النبروة، فقرد أويت النبروة لري  وهرو سرار أبهلره مرن أرض  عايت هللا تعاىل من املناسربة حلالرة موسرى  عليره السر م  حرني أويت
 مدين إذ عنس من دانب الطور انرا، وحلاله أيضا حني أسرخ إىل مناداة ربه آبايت الكتاب. 

والكتاب: هو املعهود إيتاؤف موسى  عليه الس م  وهو التوراة. وضما المالب يف (دعلناف) للكتراب، واإلهبرار عنره أبنره  
 ألن اهلدخ بسبب العم  مبا فيه فجع  كأنه نفس اهلدخ، كقوله تعاىل يف القرعن (هدخ للمتقني). هدخ مبالمة 

وهرص بررين إسرررالي  ألهنررم املخرراطبون بشررريعة الترروراة دون غراهم، فاجلعرر  الررذي يف قولرره (ودعلنرراف) هررو دعرر  التكليرر .  
نرورا وهردخ للنراس)، ألن النراس قرد يطلرق علرى  وهم املراد ب(الناس) يف قوله (ق  من أنزل الكتاب الذي درا  بره موسرى

بعضهم، على أن ما هو هدخ لفريق من الناس صاس ألن ينتفع هبديه من   يكن راطبا بكتاب عهر، ولذلك قال تعاىل 
 (إان أنزلنا التوراة فيها هدخ ونور). 

ال املتضررمنة هنيرررا، فتكرررون (أن) وقرررأ اجلمهرررور (أال تتخررذوا) بترررا  ايطررراب علررى األصررر  يف حكايررة مرررا  كرررى مررن األقرررو  
تفساية ملا تضمنه لفظ (الكتاب) مرن معرىن األقروال، ويكرون التفسرا لربع  مرا تضرمنه الكتراب اقتصرارا علرى األهرم منره 
وهررو التوحيررد. وقرررأ أبررو عمرررو وحرردف بيررا  الميبررة علررى اعتبررار حكايررة القررول ابملعررىن، أو تكررون (أن) مصرردرية جمرررورة برر م 

 ردا، والتقدير: عتيناهم الكتاب لئ  يتخذوا من دوين وكي . حمذوفة حذفا مط
والوكي : الذي تفوض إليه األمور. واملراد به الرب، ألنه ينك  عليه العبراد يف شرؤوهنم، أي أن ال تتخرذوا شرريكا تلجرأون  

فلمرا عتروف مروثقهم قرال هللا إليه. وقد عرد إط ق الوكي  على هللا يف لمة بين إسرالي  كما حكي هللا عرن يعقروب وأبنالره (
 على ما نقول وكي ). 

[)  ةرروز أن يكررون اعرتاضررا يف عهررر احلكايررة لرريس داهرر  يف اجلملررة 3(ذريررة مررن محلنررا مررع نرروح إنرره كرران عبرردا شرركورا] 
مرة. التفساية. فانتصاب (ذرية) على الهتصا  لزايدة بيان بين إسررالي  بيراان مقصرودا بره التعرري  هبرم إذ   يشركروا النع

وةوز أن يكون من متام اجلملة التفساية، أي حال كوهنم ذرية من محلنا مع نوح  عليه الس م  ، أو ينتصب علرى النردا  
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بتقدير الندا ، أي اي ذرية من محلنا مع نوح؛ مقصودا به  ريضرهم علرى شركر نعمرة هللا وادتنراب الكفرر بره ابختراذ شرركا  
 دونه. 

نقله، واملراد احلم  يف السفينة كما قال (محلناكم يف اجلارية)، أي ذريرة مرن أجنينراهم مرن واحلم : وضع شي  على عهر ل 
 الطوفان مع نوح  عليه الس م  . 

وللة (إنه كان عبدا شكورا) مفيدة تعلي  النهي عن أن يتخذوا مرن دون هللا وكري ، ألن أدردادهم محلروا مرع نروح بنعمرة  
وكان نوح عبدا شكورا والرذين محلروا معره كرانوا شراكرين مثلره أي فاقتردوا هبرم وال تكفرروا من هللا عليهم لنجاهتم من المرق 

 نعم هللا. 
و تم  أن تكون هذف اجلملة من متام اجلملة التفساية فتكون ممرا هاطرب هللا بره برين إسررالي ، و تمر  أهنرا مذيلرة جلملرة  

 (وعتينا موسى الكتاب) فيكون هطااب أله  القرعن. 
م أن يف اهتيار وصفهم أبهنم ذرية من محر  مرع نروح  عليره السر م  معراين عظيمرة مرن الترذكا والتحرري  والتعرري  واعل 

 ألن بين إسرالي  من ذرية سام بن نوح وكان سام ممن ركب السفينة. 
 وإمنا   يق  ذرية نوح مع أهنم كذلك قصدا إلدماج التذكا بنعمة إجنا  أصوهلم من المرق.  
 ذكا ابن هللا أجنى نوحا ومن معه من اهل ك بسبب شكرف وشكرهم  ريضا على االلتسا  أبولئك. وفيه ت 
وفيه تعري  أبهنم إن أشركوا ليوشكن أن ينزل هبم عذاب واستئصال، كما يف قوله (قي  اي نوح اهبل بس م منرا وبركرات  

 عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم). 
   
 

 2428صفحة : 
 
وفيره أن ذريرة نروح كررانوا شرقني شرق ابر مطيرع، وهررم الرذين محلهرم معرره يف السرفينة، وشرق متكررب كررافر وهرو ولردف الررذي   

غرق، فكان نوح  عليه الس م  مث  أليب فريقني. وكان بنو إسرالي  من ذريرة الفريرق البرار، فرهن اقتردوا بره جنروا وإن حرادوا 
اآلهر فيوشك أن يهلكوا. وهذا التماث  هرو نكترة اهتيرار ذكرر نروح مرن برني أدردادهم اآلهررين مثر  فقد نزعوا إىل الفريق 

إبررراهيم، وإسررحاق، ويعقرروب  علرريهم السرر م  ، لفرروات هررذا املعررىن يف أولئررك. وقررد ذكررر يف هررذف السررورة استئصررال بررين 
 م وعد هللا نوحا  عليه الس م  حينما جناف. إسرالي  مرتني بسبب إفسادهم يف األرض وعلوهم مرتني وأن ذلك دزا  أمحاهل

وأتكيد كون نوح (كان عبدا شكورا) حبرد (إن) تنزي  هلم منزلة من ةه  ذلك؛ إما لتوثيق محلهرم علرى االقتردا  بره إن   
سراد كانت اجلملة هطرااب لبرين إسررالي  مرن مترام اجلملرة التفسراية، وإمرا لتنرزيلهم منزلرة مرن دهر  ذلرك حرىت تورطروا يف الف

فاستأهلوا االستئصال وذهاب ملكهرم، لينتقر  منره إىل التعرري  ابملشرركني مرن العررب أبهنرم غرا مقتردين بنروح ألن مرثلهم 
 ومث  بين إسرالي  يف هذا السياق واحد يف ليع أحواهلم، فيكون التأكيد منظورا فيه إىل معىن التعريضي. 
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ا متكرررب ابإلشرراك، وكونرره (شرركورا)، أي شرديدا لشرركر هللا ابمتثررال ومعرىن كررون نرروح (عبردا) أنرره معرررتد   ابلعبوديرة غرر 
 أوامرف. وروي أنه كان يكثر محد هللا. 

واالقترردا  بصرراس اآلاب  جمبولررة عليرره النفرروس وحمرر  تنررافس عنررد األمررم حبيررث يعررد هرر د ذلررك كمثررا للشررك يف صررحة  
 االنتساب. 

 ت العرب تعرد ذلك وتنبعث على االقتدا  به. قال النابمة:          وكان نوح  عليه الس م  مث  يف كمال النفس وكان 
فألفيت األمانة    نهرا                      كذلك كان نروح ال كرون (وقضرينا إىل برين إسررالي  يف الكتراب لتفسردن يف   

  أبس شرديد فجاسروا هر ل الرداير [ فهذا دا  وعرد أوليامهرا بعثنرا علريكم عبرادا لنرا أو 4األرض مرتني ولتعلن علوا كباا]
[) عط  على للة (وعتينا موسى الكتاب)، أي عتينا موسى الكتاب هدخ، وبينرا لبرين إسررالي  يف 5وكان وعدا مفعوال]

الكترراب مررا  رر  هبررم مررن درررا  رالفررة هرردي الترروراة إع مررا هلررذف األمررة أبن هللا   يرردهر أولئررك إرشررادا ونصررحا، فاملناسرربة 
 ظاهرة. 

القضا  مبعىن احلكم وهو التقدير، ومعىن كونه يف الكتراب: أن القضرا  ذكرر يف الكتراب. وتعديرة (قضرينا) حبررد (إىل) و   
لتضررمني (قضررينا) معررىن (أبلمنررا)، أي قضررينا وأهنينررا، كقولرره تعرراىل (وقضررينا إليرره ذلررك األمررر) يف سررورة احلجررر. فيجرروز أن 

للعهد ألنه ذكر الكتاب عنفا، ويودرد يف مواضرع، منهرا مرا هرو قريرب ممرا  يكون املراد ب(الكتاب) كتاب التوراة والتعري 
، فيكرون العردول عرن اإلضرمار إىل   30واإلصرحاح  28واإلصرحاح  26يف هذف اآلية لكن إبلال  انظر اإلصحاح 

 إظهار لفظ (الكتاب)  رد االهتمام. 
رير  اجلرنس ولريس تعرير  العهرد الرذكري، إذ لرريس وةروز أن يكرون الكتراب بعر  كتربهم الدينيرة. فتعرير  (الكتراب) تع 

هو الكتاب املذكور عنفرا يف قولره (وعتينرا موسرى الكتراب) ألنره ملرا أظهرر اسرم الكتراب أشرعر أبنره كتراب عهرر مرن كتربهم، 
  وهررو األسررفار املسررماة بكتررب األنبيررا : أشررعيا ، وأرميررا، وحزقيررال، ودانيررال، وهرري يف الدردررة الثانيررة مررن الترروراة. وكررذلك

 كتاب النهللا م هي. 
 واإلفساد مرتني ذكر يف كتاب أشعيا  وكتاب أرميا .  
ففرري كترراب أشررعيا  نررذارات يف اإلصررحاح ايررامس والعاشررر. وأوىل املرررتني مررذكورة يف كترراب أرميررا  يف اإلصررحاح الثرراين  

املعرررد  برر م اجلررنس  يررراد برره واإلصررحاح احلررادي والعشرررين وغامهررا. ولرريس املررراد بلفررظ الكترراب كتررااب واحرردا فررهن املفرررد 
املتعرردد. وعررن ابررن عبرراس: الكترراب أكثررر مررن الكتررب. وةرروز أن يررراد ابلكترراب الترروراة وكتررب األنبيررا  ولررذلك أيضررا وقررع 

 ابإلظهار دون اإلضمار. 
ان فضرمالر وللة (لتفسدن يف األرض مرتني إىل قوله حصاا) مبنية جلملة (قضينا إىل بين إسرالي  يف الكتاب). وأايمرا كر 

ايطرراب يف هررذف اجلملررة مانعررة مررن أن يكررون املررراد ابلكترراب يف قولرره تعرراىل (وقضررينا إىل بررين إسرررالي  يف الكترراب) اللرروح 
 احملفوي أو كتاب هللا، أي علمه. 
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وبررني البررابليني، وهررذف اآليررة تشررا إىل حررواد  عظيمررة بررني بررين إسرررالي  وأعرردالهم مررن أمتررني عظيمتررني: حررواد  بيررنهم   

وحواد  بينهم وبني الرومانيني. فانقسمت هبذا االعتبار إىل نوعني: نروع منهمرا تنردرج فيره حروادثهم مرع البرابليني، والنروع 
 اآلهر حوادثهم مع الرومانيني، فعرب عن النوعني مبرتني ألن ك  مرة منهما  توي على عدة م حم. 

تسررمى يف الترراريخ ابألسررر البررابلي وهرري غررزوات  شتنصررر  ملررك اببرر  وأشررور  فرراملرة األوىل هرري جممرروع حررواد  متسلسررلة 
قب  املسيح، أسر لاعات كثاة من اليهود ويسرمى األسرر األول. مث غرزاهم  606ب د أورشليم. والمزو األول كان سنة 

ذا ولعرا غفراا مرن قبر  املسريح، وأسرر ملرك يهرو  508أيضا غزوا يسمى األسر الثاين، وهو أعظم من األول، كران سرنة 
 اإلسراليلني وأهذ الذهب الذي يف هيك  سليمان وما فيه من اآلنية النفيسة. 

قب  املسريح غرزاهم  شتنصرر  وسرت كر  شرعب يهروذا، وأحررق هيكر  سرليمان، وبقيرت  588واألسر الثالث املبا سنة  
 رددان لكم الكرة عليهم).  أورشليم هرااب يبااب. مث أعادوا تعماها كما سيأيت عند قوله تعاىل (مث

 وأما املرة الثانية فهي سلسلة غزوات الرومانيني ب د أورشليم. وسيأيت بياهنا عند قوله تعاىل (فهذا دا  وعد اآلهرة) اآلية.  
وإسناد اإلفساد إىل ضما بين إسررالي  مفيرد أنره إفسراد مرن لهرورهم حبيرث تعرد األمرة كلهرا مفسردة وإن كانرت ال ختلرو  

 احلني. من ص
والعلو يف قوله (ولنعلن علوا كباا) جماز يف الطميان والعصيان كقوله (إن فرعون ع  يف األرض) وقوله (إنه كان عاليا من  

املسرررفني) وقولرره (أال تعلررو علرري وأترروين مسررلمني) تشرربيها للتكرررب والطميرران ابلعلررو علررى الشرري  المت كرره تشرربيه معقررول 
 مبحسوس. 

 وونن. وأص  (لتفسدن) لتفسدونن. وأص  (لتعلن) لتعل 
والوعد: مصدر مبعىن املفعول، أي موعرود أوىل املررتني، أي الزمران املقردر حلصرول املررة األوىل مرن اإلفسراد والعلرو، كقولره  

 (فهذا دا  وعد ريب دعله دكا). 
 ومث  ذلك قوله (وكان وعدا مفعوال) أي معموال ومنفذا.  
 يانية، أي املوعود الذي هو أوىل املرتني من اإلفساد والعلو. وإضافة (وعد) إىل (أوالمها) ب 
والبعررث مسررتعم  يف تكرروين السررا إىل أرض إسرررالي  وهتيئررة أسرربابه حررىت كررأن ذلررك أمررر ابملسررا إلرريهم كمررا مررر يف قولرره  

بعرث بروحي  (ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سرو  العرذاب) يف سرورة األعرراد، وهرو بعرث تكروين وتسرخا ال
 وأمر. 

 وتعدية (بعثنا) حبرد االستع   لتضمينه معىن التسليل كقوله (ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سو  العذاب).  
والعباد: اململوكون، وهؤال  عباد رلوقية، وأكثرر مرا يقرال: عبراد هللا. ويقرال: عبيرد، بردون إضرافة،  و(ومرا ربرك بظر م   

 صد اململوكون ابلرق قي : عبيا، ال غا. واملقصود بعبادة هللا هنا األشوريون أه  ابب  وهم دنود شتنصر. للعبيد)، فهذا ق
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واألس: الشوكة والشدة يف احلرب. ووصفه ابليد لقوته يف نوعه كما يف عية سورة سليمان (قالوا  ن أولوا قروة وأولروا أبس  
 شديد). 

من املقتضى يف الكتاب. واجلوس: التخل  يف الرب د وطرقهرا ذهرااب وإاياب لتتبرع  وللة (فجاسوا) عط  على (بعثنا) فهو 
 ما فيها. وأريد به هنا تتبع املقاتلة فهو دوس مضرة وإسا ة بقرينة السياق. 

و(ه ل) اسم دا  على وزن اجلموع وال مفردا له، وهو وسل الشي  الرذي يتخلر  منره. قرال تعراىل (فررتخ الرودق كررج  
 ه). من ه ل

والتعريرر  يف (الرررداير) تعريرر  العهرررد، أي دايركرررم، وذلررك أصررر  دعررر  (عل) عوضررا عرررن املضررراد إليرره. وهررري داير بلرررد  
أورشررليم فقررد دهلهررا درري  شتنصررر وقترر  الردررال وسررت، وهرردم الررداير، وأحرررق املدينررة وهيكرر  سررليمان ابلنررار. ولفرررظ 

ين إسررالي  وبرذلك هلرت بر د اليهرود مرنهم. ويردل لرذلك (الداير) يشم  هيك  سليمان ألنه بيت عبادهتم، وأسرر كر  بر
 قوله يف اآلية اآلتية (وليدهلوا املسجد كما دهلوا أول مرة). 

[ إن أحسرنتم أحسرنتم ألنفسركم وإن أسرأمت 6(مث رددان لكم الكرة عليهم وأمددانكم أبموال وبنني ودعلنراكم أكثرر نفراا] 
 فلها)  
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) فهو من متام دواب (إذا) من قوله (فهذا دا  وعد أوالها). ومن بقية املقضي يف الكتراب، وهرو عط  للة (فجاسوا  

ماض لفظا مستقب  معىن، ألن (إذا) ظرد ملرا يسرتقب . ودري  بره يف صريمة املاضري لتحقيرق وقروع ذلرك. واملعرىن: نبعرث 
 جنعلكم أكثر نفاا. عليكم عبادا لنا فيجوسون ونرد لكم الكرة عليهم ومنددكم أبموال وبنني و 

 و(مث) تفيد الرتاهي الرتهللا والرتاهي الزمين معا.  
والرررد: اإلردرراع. ودرري  بفعرر  (ردان) ماضرريا درراراي علررى المالررب يف دررواب (إذا) كمررا دررا  شرررطها فعرر  ماضرريا يف قولرره  

 (فهذا دا  وعد أوالمها بعثنا) أي إذا ةي  يبعث. 
 منه.  والكرة: الردعة إىل املكان الذي ذهب 
فقوله (علريهم) ظررد مسرتقر هرو حرال مرن (الكررة)، ألن ردروع برين إسررالي  إىل أورشرليم كران يتملرب ملرك فرارس علرى  

 ملك ابب . 
وذلك أن بين إسرالي  بعد أن قضوا نيفا وأربعني سنة يف أسر البرابليني واتبروا إىل هللا ونردموا علرى مرا فررط مرنهم سرلل هللا  

األشورين، فهن امللك  كور   ملك فارس حارب البابليني وهزمهم فضع  سلطاهنم، مث نزل  ملوك فارس على ملوك ابب 
قبرر  املسريح أن يردعرروا إىل  530قبر  املسريح، وأذن لليهررود يف سرنة  538هبرم  داريروس  ملررك فرارس وفررتح اببر  سررنة 

 عليهم.  أورشليم وةددوا دولتهم. وذلك نصر انتصروف على البابليني إذ كانوا أعواان للفرس
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والوعررد هبررذا النصررر ورد أيضررا يف كترراب أشررعيا يف اإلصررحاحات: العاشررر، واحلررادي عشررر، والثرراين عشررر، وغاهررا، ويف   
 كتاب أرميا يف اإلصحاح الثامن والعشرين واإلصحاح التاسع والعشرين. 

. ووقررع يف اإلصررحاح التاسررع وقولرره (وأمررددانكم أبمرروال وبنررني ودعلنرراكم أكثررر نفرراا) هررو مررن للررة املقضرري املوعررود برره 
والعشرررين مررن كترراب أرميررا  هكررذا قررال الرررب إلرره إسرررالي  لكرر  الررذي سرربيته مررن أورشررليم إىل اببرر : ابنرروا بيرروات واسرركنوا، 

 واغرسوا دنات، وكلوا مثرها، هذوا نسا  ولدوا بنني وبنات، واكثروا هناك وال تقلوا  . 
كثرية، والنفا. اسم لع للجماعرة الرق تنفرر مرع املرر  مرن قومره وعشراته، ومنره و(نفاا) متييز )ألكثر) فهو تبيني جلهة األ 

 قول أيب ده :  ال يف العا وال يف النفا  . 
والتفضي  يف (أكثر) تفضي  على أنفسهم، أي دعلنراكم أكثرر ممرا كنرتم قبر  اجلر  ، وهرو املناسرب ملقرام االمتنران. وقرال  

أعردالكم الرذين أهردروكم مرن دايركرم، أي أفررىن معظرم البرابليني يف احلرروب مرع الفرررس لرع مرن املفسررين: أكثرر نفراا مررن 
 حىت صار عدد بين إسرالي  يف ب د األسر أكثر من عدد البابليني. 

وقوله (إن أحسنتم أحسنتكم ألنفسكم وإن أسأمت فلها) من للة املقضي يف الكتاب مما هوطرب بره بنرو إسررالي ، وهرو   
إلصحاح التاسع والعشرين من كتاب أرميا  وصلوا ألدلها إىل الرب ألنه بس مها يكون لكم س م  . ويف حكاية ملا يف ا

اإلصررحاح احلررادي والث ثررني  يقررول الرررب أزرع بيررت إسرررالي  وبيررت يهرروذا ويكررون كمررا سررهرت علرريهم ل قررت ع واهلرردم 
ال يقولررون: اآلاب  أكلرروا حصرررما وأسررنان األبنررا  والقرررض واإلهرر ك، كررذلك أسررهر علرريهم للبنررا  والمرررس يف تلررك األايم 

 ضرست ب  ك  واحد ميوت بذنبه ك  إنسان أيك  احلصرم تضرس أسنانه  . 
ومعىن (إن أحسرنتم أحسرنتم ألنفسركم) أننرا نررد لكرم الكررة ألدر  التوبرة وجتردد اجلير  وقرد أصربحتم يف حالرة نعمرة، فرهن  

فكمررا أهلكنرا مرن قرربلكم برذنوهبم فقرد أحسررنا إلريكم بتروبتكم فاحررذروا  أحسرنتم كران درزاؤكم حسررنا وإن أسرأمت ألنفسركم،
 اإلسا ة كي  تصاوا إىل مصا من قبلكم. 

 وإعادة فع  (أحسنتم) تنويه فلم يق : إن أحسنتم فإنفسكم. وذلك مث  قزل األحو :           
ران قررال أبررو الفررتح ابررن دررين يف شرررح بيررت فررهذا تررزول تررزول عررن مررتخمل                      ختشررى برروادرف علررى األقرر  

األحرو  يف احلماسرة: إمنرا درراز أن يقرول  فرهذا ترزول تررزول) ملرا اتصر  ابلفعرر  الثراين مرن حررد اجلررر املفرادة منره الفالرردة. 
ل شريئا  ومثله قول هللا تعاىل (هؤال  الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا)، ولو قال: هؤال  الرذين أغوينرا أغوينراهم   يفرد القرو 

كقولرك: الرذي ضرربته ضرربته. وقرد كران أبرو علري امتنرع يف هرذف اآليرة ممرا أهرذانف  يف األصر  أدرزانف  غرا أن األمرر فيهرا 
 عندي على ما عرفتك  اف. 
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لره (كمرا والظاهر أن امتناع أيب علي من ذلك يف هذف اآلية أنه يرخ درواز أن تكرون (أغوينراهم) أتكيردا ل(ألغوينرا) وقو   
غوينررا) اسررتئنافا بيانيررا، ألن اسررم املوصررول مسررند إىل مبترردأ وهررو اسررم اإلشررارة فررتم الكرر م بررذلك، شرر د بيررت األحررو  
ومثال ابن دين: الذي ضربته ضربته، فادع امتناع أيب علري إىل أن مرا أهرذف ابرن درين غرا متعرني يف اآليرة تعينره يف بيرت 

 األحو . 
رادة تعلررق شرري  برره أسررلوب عررريب فصرريح يقصررد برره االهتمررام بررذلك الفعرر . وقررد تكرررر يف وأسررلوب إعررادة الفعرر  عنررد إ 

 القرعن، قال تعاىل (وإذا بطشتم بطشتم دبارين) وقال (وإذا مروا ابللمو مروا كراما). 
وقوله (أحسرنتم أحسرنتم ألنفسركم) درا  علرى طيقرة التجريرد أبن دعلرت نفرس احملسرن كرذات  سرن هلرا. فرال م لتعديرة  

 فع  (أحسنتم)، يقال: أحسنت لف ن. 
وكرذلك قولره (وإن أسررأمت فلهرا). فقولره (فلهررا) متعلرق بفعر  حمررذود بعرد فرار اجلررواب، تقرديرف: أسرأمت هلررا. ولريس ا رررور  

بظرد مستقر هربا عن مبتدأ حمذود يدل عليه فع  (أسأمت) ألنه لو كران كرذلك لقرال: فعليهرا، كقولره يف سرورة فصرلت 
 ا فلنفسه ومن أسا  فعليها). (من عم  صاحل

ووده املخالفة بني أسلوب اآليتني أن عية فصلت ليس فيهرا جتريرد، إذ التقردير فيهرا: فعملره لنفسره وإسرا ته عليهرا، فلمرا   
كان املقدر امسا كان ا رور بعدف مستقرا غا حرد تعديرة. فجررخ علرى مرا يقتضريه اإلهبرار مرن كرون الشري  املخررب عنره 

عنه مبجرور ابل م، أو ضارا كرب عنه مبجررور ب(إىل)، وأمرا عيرة اإلسررا  ففعر  (أحسرنتم وأسرأمت) الواقعران يف انفعا فيخرب 
 اجلوابني مقتضيان التجريد فجا ا على أص  تعديتهما ابل م ال لقصد نفع وال ضر. 

[ عسرى ربكرم أن 7مرا علروا تتبراا]( فهذا دا  وعد اآلهرة ليسؤا ودوهكم وليدهلوا املسجد كما دهلوف أول مرة وليترربوا  
[) تفريرع علررى قولرره (وإن أسررأمت فلهرا)، إذ تقرردير الكرر م فررهذا 8يررمحكم وإن عرردمت عرردان ودعلنرا دهررنم للكررافرين حصرراا]

 أسأمت ودا  وعد املرة اآلهرة. 
ق إفرادة ترترب جمري  وقد حص  هبذا التفريع إةاز بديع قضا  حلرق التقسريم األول يف قولره (فرهذا درا  وعرد أوالمهرا)، وحلر 

 وعد اآلهرة على اإلسا ة، ولو عط  ابلواو كما هو مقتضى ظاهر التقسيم إىل مرتني فاتت إفادة الرتتب والتفرع. 
 و(اآلهرة) صفة حملذود دل عليه قوله (مرتني). أي وعد املرة اآلهرة.  
 وهذا الك م من بقية ما قضي يف الكتاب بدلي  تفريعه ابلفا .  
 ضد األوىل.  واآلهرة 
والمررات  ليسررو وا، وليرردهلوا، وليتررربوا  للتعليررر ، وليسررت لإمررر التفرراق القرررا ات املشرررهورة علررى كسررر ال مررني الثررراين   

والثالرث، ولرو كراان المري أمرر لكراان سراكنني بعررد واو العطر ، فيتعرني أن الر م األول الم أمرر ال الم درر. والتقردير: فررهذا 
 دا لنا ليسو وا ودوهكم اخل. دا  وعد اآلهرة بعثنا عبا

وقرأ انفع، وابن كثا، وأبو عمرو، وحفص، وأبو دعفر، ويعقوب (ليسرو وا) بضرما اجلمرع مثر  أهواتره األفعرال األربعرة.  
والضمالر رادعة إىل حمذود دل عليه الم التعلي  يف قوله (ليسو وا) إذ هو متعلق مبا دل عليه قوله يف (وعد أوالمهرا بعثنرا 

عبررادا لنررا)، فالتقرردير: فررهذا دررا  وعررد اآلهرررة بعثنررا علرريكم عبررادا لنررا ليسررو وا ودرروهكم. وليسررت عالرردة إىل قولرره علرريكم 
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(عبادا لنا) املصرح به يف قوله (فهذا دا  وعد أوالمها بعثنرا علريكم عبرادا لنرا أو  أبس شرديد). ألن الرذين أسرا وا ودهلروا 
 الداير حسب شهادة التاريخ وأقوال املفسرين كما سيأيت.  املسجد هذف املرة أمة غا الذين داسوا ه ل

وقرأ ابن عامر، ومحرزة، وأبرو بكرر عرن عاصرم، وهلر  (ليسرو ) ابإلفرراد والضرما   تعراىل. وقررأ الكسرالي (لنسرو ) بنرون  
صررورة ألرر ، العظمررة. وتوديرره هرراتني القرررا تني مررن دهررة موافقررة رسررم املصررح  أن اهلمررزة املفتوحررة بعررد الررواو قررد ترسررم ب

 فالرسم يسمح بقرا ة واو اجلماعة على أن يكون األل  أل  الفرق وبقرا يت اإلفراد على أن األل  ع مة اهلمزة. 
وضرماا (ليسررو وا وليرردهلوا) عالرردان إىل (عبررادا لنررا) ابعتبررار لفظرره ال ابعتبررار مررا صرردق املعرراد، علررى  ررو قرروهلم: عنرردي  

وذلرك تعوير  علرى القرينرة القتضرا  السرياق بعرد الرزمن برني املررتني: فكران  درهرم ونصرفه، أي نصر  صراحب اسرم درهرم،
 هذا اإلضمار من اإلةاز. 
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وضررما (كمررا دهلرروف) عالررد إىل العبرراد املررذكور يف ذكررر املرررة األوىل بقرينررة اقتضررا  املعررىن مرادررع الضررمالر كقولرره تعرراىل   

 ها)، وقول عباس مب مرداس:          (وأاثروا األرض وعمروها أكثر مما عمرو 
عرردان ولررو ال  ررن أحرردق لعهررم                      ابملسررلمني وأحرررزوا مررا لعرروا فالسررياق دال علررى معرراد (أحرررزوا)   

 ومعاد (لعوا). 
اجل وسو  الودوف: دع  املسرا ة عليهرا، أي تسرليل أسرباب املسرا ة والك برة علريكم حرىت تبردو علرى ودروهكم ألن مرا كر 

 اإلنسان من غم وحزن، أو فرح ومسرة يظهر أثرف على الوده دون غاف من اجلسد، كقول األعشى:          
 وأقدم إذا ما أعني الناس تفرق أراد إذا ما تفرق الناس وتظهر ع مات الفرق يف أعينهم.   
 د منه قوله (فجاسوا ه ل الداير). ودهول املسجد دهول غزو بقرينة التشبيه يف قوله (كما دهلوف أول مرة) املرا 
 والتتبا: اإله ك واإلفساد.  
و(مرا علرروا) موصرول هررو مفعررول (يترربوا)، وعالررد الصررلة حمرذود ألنرره متصرر  منصروب، والتقرردير: مررا علروف، والعلررو علررو  

 جمازي وهو االستي   والملب. 
كان إميا  إىل أهنم ال ملك هلرم بعرد هرذف املررة. وهبرذا تبرني أن و  يعدهم هللا يف هذف املرة إال بتوقع الرمحة دون رد الكرة، ف 

املشررار إليرره هبررذف املرررة اآلهرررة هررو مررا اقرتفرره اليهررود مررن املفاسررد والتمرررد وقترر  األنبيررا  والصرراحلني واالعترردا  علررى عيسررى 
 ىي وعيسى فلم يرعوا فضرهبم وأتباعه، وقد أنذرهم النهللا م هي يف اإلصحاحني الثالث والرابع من كتابه وأنذرهم زكراي  و 

 هللا الضربة القاضية بيد الرومان. 
وبيان ذلك: أن اليهود بعد أن عادوا إىل أورشليم ودددوا ملكهم ومسجدهم يف زمن  داريروس  وأطلرق هلرم التصررد يف   

إىل سرنة  530سرنة  ب دهم الق غلبهم عليها البابليون وكانوا  ت نفوذ مملكة فارس، فمكثوا على ذلك مرالق سرنة مرن
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قبر  املسريح، مث أهررذ ملكهرم يف اال رر ل هبجروم البطالسررة ملروك مصرر علررى أورشرليم فصرراروا  رت سررلطاهنم إىل  330
قبرر  املسررريح إذ قررام قالرررد مررن إسررررالي  امسرره  ميثيرررا  وكرران مرررن ال ويررني فانتصرررر لليهررود وتررروىل األمررر علررريهم  166سررنة 

ملرري  ابلفررنت إىل سررنة أربعرني قبرر  املسرريح. دهلررت اململكررة  ررت نفرروذ الرومررانيني وتسلسر  امللررك بعرردف يف أبنالرره يف زمررن 
وأقرراموا عليهررا أمرررا  مررن اليهررود كرران أشررهرهم  هرراودس  مث متررردوا للخررروج علررى الرومررانيني، فأرسرر  قيصررر روميررة القالررد  

أورشليم واحرتق املسجد، وأسر   سيسيانوس  مع ابنه القالد  طيطوس  ابجليو  يف حدود سنة أربعني بعد املسيح فخربت
طيطوس  نيفا وتسعني ألفا من اليهود، وقت  مرن اليهرود يف تلرك احلرروب  رو ألر  ألر ، مث اسرتعادوا املدينرة وبقري مرنهم 
شرذمة قليلرة هبرا إىل أن وافراهم األمرباطرور الرومراين  أدراينروي  فهردمها وهرهبرا ورمرى قنراطا امللرح علرى أرضرها كري  تعرود 

للمسيح. وبذلك انتهى أمر اليهرود وانقررض، وتفرقروا يف األرض و  ختررج أورشرليم مرن  135للزراعة، وذلك سنة صاحلة 
صلحا مع أهلهرا وهري تسرمى يومئرذ  أيليرا    16حكم الرومان إال حني فتحتها املسلمون يف زمن عمر بن ايطاب سنة 

 . 
 لة (عسى ربكم أن يرمحكم) عط  الرتهيب على الرتغيب. وقوله (وإن عدمت عدان) ةوز أن تكون الواو عاطفة على ل 
وةوز أن تكون معرتضة والواو اعرتاضية. واملعرىن: بعرد أن يررمحكم ربكرم ويرؤمنكم يف الرب د الرق تلجرأون إليهرا، إن عردمت  

 إىل اإلفساد عدان إىل عقابكم، أي عدان ملث  ما تقدم من عقاب الدنيا. 
ين حصاا) عط  على للة (عسى ربكم أن يرمحكم) إلفادة أن ما ذكر قبله من عقاب إمنا وللة (ودعلنا دهنم للكافر  

 هو عقاب دنيوي وأن ورا ف عقاب اآلهرة. 
وفيه معىن التذيي  ألن التعري  يف (الكافرين) يعم املخاطبني وغاهم. ويرومئ هرذا إىل أن عقراهبم يف الردنيا لريس مقصرورا  

إلفساد يف األرض وتعدي حردود الشرريعة. وأمرا الكفرر بتكرذيب الرسر  فقرد حصر  يف على ذنوب الكفر ب  هو منوط اب
املرررة اآلهرررة فررههنم كررذبوا عيسررى، وأمررا يف املرررة األوىل فلررم أتهتررم رسرر  ولكررنهم قتلرروا األنبيررا  مثرر  أشررعيا ، وأرميررا ، وقترر  

 األنبيا  كفر. 
هرو إمررا فعيرر  مبعرىن فاعرر ، وإمررا مبعرىن مفعررول علررى تقرردير واحلصرا: املكرران الررذي  صرر فيرره فرر  يسرتطاع ايررروج منرره، ف 

 متعلق، أي حمصور فيه. 
   
 

 2433صفحة : 
 
[ وأن الررذين ال 9(إن هررذا القرررعن يهرردي للررق هرري أقرروم ويبشررر املررؤمنني الررذين يعملررون الصرراحلات أن هلررم أدرررا كبرراا]  

اد بره الكر م إىل المررض األهرم مرن هرذف السرورة وهرو [) اسرتئناد ابتردالي عر10يؤمنون ابآلهررة أعتردان هلرم عرذااب أليمرا]
أتييد النهللا صلى هللا عليه وسلم ابآلايت واملعجرزات، وإيتراؤف اآلايت الرق أعظمهرا عيرة القررعن كمرا قردمناف عنرد قولره تعراىل 

مرن درزا   (وعتينا موسى الكتاب). وأعقب ذلك بذكر ما أنزل على بين إسررالي  مرن الكترب للهردخ والتحرذير، ومرا انهلرم
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رالفتهم مرا أمررهم هللا بره، ومرن عردوهلم عرن سرنن أسر فهم مرن عهرد نروح. ويف ذلرك فالردة التحرذير مرن وقروع املسرلمني 
 فيما وقع فيه بنو إسرالي ، وهي الفالدة العظمى من ذكر قصص القرعن، وهي فالدة التاريخ. 

نوا إليرره، وحررال املررؤمنني مررن االهتمررام هبررذا ايرررب، وأتكيررد اجلملررة مراعررى فيرره حررال بعرر  املخرراطبني وهررم الررذين   يررذع 
 فالتوكيد مستعم  يف معنييه دفع اإلنكار واالهتمام، وال تعارض بني االعتبارين. 

 وقوله (هذا القرعن) إشارة إىل احلاضر يف أذهان الناس من املقدار املنزل من القرعن قب  هذف اآلية.  
 نويها بشأن القرعن. وبينت اإلشارة ابالسم الواقع بعدها ت 
وقد دا ت هذف اآلية تنفيسا على املؤمنني من أثر القصص املهولة الق قصت عن بين إسرالي  ومرا حر  هبرم مرن الرب     

مما يثا يف نفوس املسلمني ايشية من أن يصيبهم مث  ما أصاب أولئرك، فرأهربوا أبن يف القررعن مرا يعصرمهم عرن الوقروع 
ي  إذ هو يهدي للطريق الق هي أقوم مما سلكه بنو إسرالي  إذ هو يهدي للطريق الق هي أقروم ممرا فيما وقع فيه بنو إسرال

سرلكه بنرو إسررالي ، ولرذلك ذكرر مرع اهلدايرة بشرارة املرؤمنني الرذين يعملرون الصراحلات، ونرذارة الرذين ال يؤمنرون ابآلهرررة. 
 لقرعن يف تعقيب الرهبة ابلرغبة وعكسه. ويف التعبا ب(الق هي أقوم) نكتة لطيفة ستأيت. وتلك عادة ا

و(الق هي أقوم) صفة حملذود دل عليه (يهدي)، أي للطريق الق هي أقروم، ألن اهلدايرة مرن م زمرات السرا والطريرق،  
 أو للملة األقوم، ويف حذد املوصود من اإلةاز من دهة ومن التفخيم من دهة أهرخ ما ردح احلذد على الذكر. 

صي  القومي. واملعىن: أنه يهدي للق هي أقوم من هدخ كتاب بين إسرالي  الذي يف قوله (ودعلناف هدخ لبرين واألقوم: تف 
إسرالي ). ففيه إميا  إىل ضرمان سر مة أمرة القررعن مرن احليردة عرن الطريرق األقروم، ألن القررعن درا  أبسرلوب مرن اإلرشراد 

حالر ، وال يمرادر مسرلكا إىل انحيرة مرن نرواحي األهر ق والطبرالع قومي ذي أفنان ال  ول دونه ودون الولروج إىل العقرول 
إال سررلكه إليهررا  ريضررا أو  ررذيرا، حبيررث ال يعرردم املترردبر يف معانيرره ادتنررا  مثررار أفنانرره، وبتلررك األسرراليب الررق   تبلمهررا 

يرة املقصرود الوصرول إليهرا الكتب السابقة كانت الطريقة الق يهدي إىل سلوكها أقروم مرن الطرالرق األهررخ وإن كانرت الما
 واحدة. 

وهذا وص  إلا  ملعىن هدايته إىل الق هي أقوم لو أريد تفصيله القتضى أسفارا، وحسبك مثاال لذلك أساليب القررعن  
يف سد مسالك الشرك حبيث سلمت هذف اآلية يف ليع أطوارها من التخليل بني التقديس البشري وبني التمجيد اإلهلي. 

 حضرري  الشررررك حبررال، فمحررر  التفضرري  هرررو وسررال  الوصرررول إىل المايررة مرررن احلررق والصررردق، ولرريس حمررر  فلررم تنرررزل إىل
 التفضي  تلك الماية حىت يقال: إن احلق ال يتفاوت. 

واألدرر الكبرا فسرر ابجلنررة، والعرذاب األلريم جبهررنم، واألظهرر أن  مر  علررى عمروم األدرر والعررذاب، فيشرم  أدرر الرردنيا  
اسررب ملررا تقرردم مررن سررعادة عرري  بررين إسرررالي  وشررقاله، فجعرر  اهررت د احلررالني فيهمررا موعظررة حلررا  وعررذاهبا، وهررو املن

 املسلمني واملشركني. 
(وأن الذين ال يؤمنون ابآلهرة) عط  على (أن هلم أدرا كباا) ألنه من للة البشارة، إذ املراد ابلذين ال يؤمنون ابآلهررة  

 درم أن عذاب العدو بشارة ملن عاداف. مشركو قري  وهم أعدا  املؤمنني، ف  
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واالقتصرار علررى هررذين الفررريقني هررو مقتضررى املقررام ملناسرربة تكرذيب املشررركني ابإلسرررا  فرر  غرررض يف اإلعرر م حبررال أهرر   
 الكتاب. 

 [)  11(ويدع اإلنسان ابلشر دعا ف ابيا وكان اإلنسان عجوال] 
 

 2434صفحة : 
 
اع املعىن من نظمها وألفاظها أيضا، و  أيت فيها املفسرون مبا يثلج له الصدر، والذي موقع هذف اآلية هنا غام ، وانتز   

يظهر   أن اآلية الق قبلها ملا اشتملت على بشارة وإنذار وكان املنذرون إذا مسعوا الوعيد واإلنذار يسرتهزلون بره ويقولرون 
بيهررا علرى أن لررذلك الوعرد أدرر  مسرمى. فرراملراد (مرىت هررذا الوعرد إن كنررتم صرادقني) عطرر  هرذا الكرر م علرى مررا سربق تن

ابإلنسان اإلنسان الذي ال يؤمن ابآلهرة كما هو يف قوله تعاىل (ويقول اإلنسان أإذا ما مت لسود أهرج حيرا) و(أو ال 
 يذكر اإلنسان أان هلقناف من قب  و  يك شيئا) وإط ق اإلنسان على الكافر كثا يف القرعن. 

 يف معىن يطلب ويبتمي، كقول لبيد:           وفع  (يدعو) مستعم  
أدعو هبن لعاقر أو مطفر                       بذلت جلاان اجلميرع حلامهرا وقولره (دعرا ف ابيرا) مصردر يفيرد تشربيها،   

 أي يستعج  الشر كاستعجاله ايا، يعين يستبطئ حلول الوعيد كما يستبطئ أحد أتهر هرب وعد به. 
اإلنسان عجوال) تذيي ، فاإلنسان هنا مراد به اجلنس ألنه املناسب للتذيي ، أي وما هؤال  الكافرون الرذين  وقوله (وكان 

ال يؤمنررون ابآلهرررة إال مررن نرروع اإلنسرران، ويف نرروع اإلنسرران االسررتعجال فررهن (كرران) ترردل علررى أن امسهررا متصرر  شربهررا 
 ). اتصافا متمكنا كقوله تعاىل (وكان اإلنسان أكثر شي  ددال

واملقصررود مررن قولرره (وكرران اإلنسرران عجرروال) الكنايررة عررن عرردم تبصرررف وأن هللا أعلررم مبقتضررى احلكمررة يف توقيررت األشرريا    
(ولررو يعجرر  هللا للنرراس الشررر اسررتعجاهلم ابيررا لقضرري إلرريهم أدلهررم)، ولكنرره درج هلررم وصررول ايررا والشررر لطفررا هبررم يف 

 احلالني. 
لتأكيد لصوق العام  مبعموله كالق يف قوله تعاىل (وامسحوا برؤوسكم)؛ أو لتضمني مادة  والبا  يف قوله (ابلشر وابيا) 

 الدعا  معىن االستعجال، فيكون كقوله تعاىل (يستعج  هبا الذين ال يؤمنون هبا). 
 وعجول: صيمة مبالمة يف عاد ، يقال: عج  فهو عاد  وعجول.  
إدررا  لرسرم الكلمرة علرى حالرة النطرق هبرا يف الوصر  كمرا كترب (سرندع وكتب يف املصح  (ويدع) بدون واو بعد العني  

 الزابنية) نظالرها. قال الفرا : لو كتبت ابلواو لكان صوااب. 
(ودعلنررا الليرر  والنهررار عيتررني فمحرروان عيررة الليرر  ودعلنررا عيررة النهررار مبصرررة لتبتمرروا فضرر  مررن ربكررم ولتعلمرروا عرردد السررنني  

[) عطررر  علرررى (ويررردعو اإلنسررران ابلشرررر) إخل. واملناسررربة أن للرررة (ويررردعو 12ي ]واحلسررراب وكررر  شررري  فصرررلناف تفصررر
اإلنسان) تتضرمن أن اإلبطرا  أتهرا الوعرد ال يرفعره وأن االسرتعجال ال ةردي صراحبه ألن لكر  شري  أدر ، وملراذا كران 

 زمان منق  وإن طال. األد  عبارة عن أزمان كان مشتم  على لي  وهنار متقضيني. وهذا شالع عند الناس يف أن ال
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فلما أريد التنبيه على ذلك أدمج فيه ما هو أهم يف العربة ابلزمنني وهرو كوهنمرا عيترني علرى ودرود الصرانع وعظريم القردرة،  
وكوهنمررا منتررني علررى النرراس، وكررون النرراس رمبررا كرهرروا الليرر  لظلمترره، واسررتعجلوا انقضررا ف بطلرروع الصررباح يف أقرروال الشررعرا  

دة العرربة يف أهنمرا ضردان، ويف كر  منهمرا عاثر النعمرة املختلفرة وهري نعمرة السرا فيالنهرار. واكتفرى بعرردها وغراهم، مث برزاي
عن عد نعمة السكون يف اللي  لظهور ذلك ابملقابلة، وبتلك املقابلة حصلت نعمة العلم بعردد السرنني واحلسراب ألنره لرو  

 دزاله. كان الزمن كله ظلمة أو كله نورا    ص  التمييز بني أ
ويف هررذا بعررد ذلررك كلرره إميررا  إىل ضرررب مثرر  للكفررر واألميرران، وللضرر ل واهلرردخ، فلررذلك عقررب برره قولرره (وعتينررا موسررى  

الكتاب) اآلية، وقوله (إن هذا القرعن يهدي للق هي أقوم) إىل قوله (أعتدان هلم عذااب أليمرا)، ولرذلك عقرب بقولره بعردف 
 وك  هذا اإلدماج تزويد لعية بوافر املعاين شان ب غه القرعن وإةازف.  (من اهتدخ فهمنا يهتدي لنفسه) اآلية.

 وتفريع للة (فمحوان عية اللي ) اعرتاض وقع ابلفا  بني للة (ودعلنا اللي  والنهار) وبني متعلقه وهو(لتبتموا).  
   
 

 2435صفحة : 
 
آلية الق هي اللي ، واآلية الق هري النهرار. وةروز أن تكرون وإضافة عية إىل اللي  وإىل النهار ةوز أن تكون بيانية، أي ا  

عيرة اللير  اآليرة امل زمرة لره وهري القمرر، وعيرة النهرار الشرمس، فتكرون إعرادة لفرظ (عيرة) فيهمرا تنبيهرا علرى أن املرراد ابآليرة 
تكرروين هرراذين ايلقررني معرىن عهررر وتكررون اإلضررافة حقيقيررة، ويصررا دلرري  عهررر علرى بررديع صررنع هللا تعرراىل وتررذكاا بنعمررة 

العظيمررني. ويكررون معررىن احملررو أن القمررر مطمرروس ال نررور يف درمرره ولكنرره يكتسررب اإلانرة ابنعكرراس شررعاع الشررمس علررى  
كرترره، ومعررىن كررون عيررة النهررار مبصرررة أن الشررمس دعرر  ضررو ها سرربب إبصررار النرراس األشرريا ، د(مبصرررة) اسررم فاعرر  

دق معىن وأعمق يف إعجاز القرعن ب غة وعلمرا فرهن هرذف حقيقرة مرن علرم (أبصر) املتعدي. أي دع  غاف ابصرا. وهذا أ
 اهليئة. وما أعيد لفظ (عية) إال ألدلها. 

واحملو: الطمس. وأطلق على انعدام النور، ألن النور يظهر األشيا  والظلمة ال تظهر فيها األشيا ، فشبه اهتفرا  األشريا   
ا عية النهار مبصرة)، أي دعلنرا الظلمرة عيرة ودعلنرا سربب اإلبصرار عيرة. وأطلرق ابحملو كما دل عليه قوله يف مقابله (ودعلن

 وص  (مبصرة) على النهار على سبي  ا از العقلي إسنادا للسبب. 
 وقوله (لتبتموا فض  من ربكم) علة يصو  عية النهار من قوله (عيتني).  
كمة اللي  ألن املنة هبا أوضح، وألن من التنبيه إليها  صر  ودا  التعلي  حلكمة عية النهار هاصة دون ما يقابلها من ح 

 التنبه إىل ضدها وهو حكمة السكون يف اللي ، كما قال (لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) كما تقدم يف سورة يونس. 
مث ذكرررت حكمررة أهرررخ حاصررلة مررن كلتررا اآليتررني. وهرري حكمررة حسرراب السررنني، وهرري يف عيررة الليرر  أظهررر ألن لهررور  
 لبشر يضبل الشهور والسنني ابلليا ، أي حساب القمر. ا
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واحلساب يشم  حساب األايم والشرهور والفصرول فعطفره علرى (عردد السرنني) مرن عطر  العرام علرى ايرا  للتعمريم   
 بعد ذكر ايا  اهتماما به. 

ا سبق له من اإلشارة إىل أن للشر وللة (وك  شي  فصلناف تفصي ) تذيي  لقوله (ودعلنا اللي  والنهار عيتني) ابعتبار م 
وايا املوعود هبما أد  ينتهيان إليه. واملعىن: أن ذلك األد  حمدود يف علم هللا تعاىل ال يعردوف، فر  يقربره اسرتعجال وال 

 يؤهرف استبطا  ألن هللا قد دع  لك  شي  قدرا ال إهبام فيه وال شك عندف. 
 ............. أن للخا وللشر مدخ.................. 
 ف   سبوا ذلك وعدا سدخ.  
والتفصي : التبيني والتمييز. وهو مشتق من الفص  مبعىن القطع ألن التبيني يقتضي عدم التبراس الشري  بمراف. وقرد تقردم  

 يف قوله تعاىل (كتاب أحكمت عايته مث فصلت) صدر سورة هود. 
م هللا هبررا، وإع مرره هبررا. فالتفصرري  الررذي يف علررم هللا ويف هلقرره والتفصرري  يف األشرريا  يكررون يف هلقهررا، ونظامهررا، وعلرر 

ونواميس العوا  عرام لكر  شري  وهرو مقتضرى العمروم هنرا. وأمرا مرا فصرله هللا للنراس مرن األحكرام واألهبرار فرذلك بعر  
لمررون). وذلررك األشرريا ، ومنرره قولرره تعرراىل (يفصرر  اآلايت لعلكررم بلقررا  ربكررم توقنررون) وقولرره (قررد فصررلنا اآلايت لقرروم يع

ابلتبليغ على ألسنة الرس  ومبا هلق يف الناس من إدراك العقول، ومرن للرة مرا فصرله للنراس واإلرشراد إىل التوحيرد وصراس 
 األعمال واإلنذار على العصيان. ويف هذا تعري  ابلتهديد. 

 وانتصب (ك  شي ) بفع  مضمر يفسرف (فصلناف) الشتمال املذكور بضما مفعول احملذود.  
[ اقررأ كتابرك كفرى بنفسرك اليروم عليرك 13(وك  إنسان ألزمناف طالرف يف عنقه وخنرج له يوم القيامة كتااب يلقياف منشورا] 

 [)  14حسيبا]
 

 2436صفحة : 
 
ملا كان سياق الك م داراي يف طريق الرتغيب يف العم  الصاس والتحذير من الكفر والسيئات ابتدا  من قوله تعاىل (إن   

لقررعن يهردي للرق هري أقروم ويبشرر املرؤمنني) إىل قولره تعراىل (عرذااب أليمرا) ومرا عقبره ممرا يتعلرق ابلبشرارة والنرذارة ومرا هذا ا
أدمج يف ه ل ذلك من التذكا مث مبرا دل علرى أن علرم هللا حمريل بكر  شري  تفصري ، وكران أهرم األشريا  يف هرذا املقرام 

صرله هللا مرن األشريا  ابلتنبيره علرى تفصري  أعمرال النراس تفصري  ال يقبر  إحاطة علمه ابألعمال كلها، فأعقب ذكرر مرا ف
الشك وال اإلهفا  وهو التفصي  املشابه للتقييرد ابلكتابرة، فعطر  قولره (وكر  إنسران) اخل علرى قولره (وكر  شري  فصرلناف 

نرا فهرو عامر  بره ال تفصي ) عطر  هرا  علرى عرام ل هتمرام هبرذا ايرا . واملعرىن: وكر  إنسران قردران لره عملره يف عمل
 حمالة وهذا من أحوال الدنيا. 
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والطالر: أطلق على السهم، أو القرطاس الذي يعني فيه صاحب احلظ يف عطا  أو قرعة لقسمة أو أعشار دزور امليسر،  
ن يقررال: اقتسررموا األرض فطررار لفرر ن كررذا، ومنرره قررول أم العرر   األنصررارية يف حررديث اهلجرررة:  أقتسررم األنصررار املهررادري

 فطار لنا عثمان بني مظعون...  وذكرت قصة وفاته. 
وأص  إط ق الطالر على هذا: إما ألهنم كانوا يرمون السهام املرقومرة أبمسرا  املتقرامسني علرى صررب الشري  املقسروم املعردة  

ألهنرم ةعلرون للتوزيع. فك  من وقع السهم املرقوم ابمسه على شي  أهذف. وكرانوا يطلقرون علرى رمري السرهم فعر  الطراان 
للسهم ريشا يف قذذف ليخ  به اهرتاقه اهلوا  عند رميه من القوس، فالطالر هنا أطلق على احلظ من العم  مث  ما يطلق 

 اسم السهم على حظ اإلنسان من شي  ما. 
ذلرررك يف وإمررا مررن زدررر الطررا ملعرفررة شرررت أو شررؤم الزادررر مررن حالررة الطررا الرررق تعرتضرره يف طريقرره، واألكثررر أن يفعلرروا  

 أسفارهم، وشاع ذلك يف الك م فأطلق الطالر على حظ اإلنسان من ها أو شر. 
 واإللزام: دعله الزما له، أي غا مفارق، يقال: لزمه إذا   يفارقه.  
 وقوله (يف عنقه) ةوز أن يكون كناية عن امل زمة والقرب، أي عمله الزم له لزوم الق دة. ومنه قول العرب تقلدها طوق 

احلمامررة، فلررذلك هصررت ابلعنررق ألن القرر دة توضررع يف عنررق املرررأة. ومنرره قررول األعشررى: والشررعر قلدترره سرر مة ذا فررال  
والشي  حيثما دع  و تم  أن يكون متثي  حلالة لعلها كانت معروفرة عنرد العررب وهري وضرع ع مرات تعلرق يف الرقراب 

  اإلس م ةع  ذلك أله  الذمة، كما قال بشار:          للذين يعينون لعم  ما أو ليؤهذ منهم شي ، وقد كان يف
كتررب احلررب هلررا يف عنرقررري                      موضررع ايررامت مررن أهرر  الررذمم  وةرروز أن يكررون (يف عنقرره) متثرري  ابلبعررا    

 الذي يوسم يف عنقه بسمة كي  كتلل بماف، أو الذي يوضع يف عنقه دلج  لكي  يض  عن صاحبه. 
املعىن علرى اجلميرع أن كر  إنسران يعامر  بعملره مرن هرا أو شرر ال يرنقص لره منره شري . وهرذا غرا كتابرة األعمرال الرق و  

 ستذكر عقب هذا بقوله (وخنرج له يوم القيامة كتااب...) اآلية. 
القيامرة مفصرلة  وعط  للة (وخنرج لره يروم القيامرة كترااب) إهبرار عرن كرون تلرك األعمرال املعررب عنهرا ابلطرالر تظهرر يروم 

 معينة ال تمادر منها صماة وال كباة إال أحصيت للجزا  عليها. 
وقرأ اجلمهور (وخنرج) بنون العظمة وبكسر الرار، وقرأف يعقوب بيا  الميبة وكسرر الررا ، والضرما عالرد إىل هللا املعلروم مرن  

الررب علررى أن (لره) انلررب فاعرر  و(كترااب) منصررواب علررى املقرام، وهررو التفررات. وقررأف أبررو دعفررر بيرا  الميبررة يف أولرره مبنيرا للن
 املفعولية وذلك دالز. 

 والكتاب: ما فيه ذكر األعمال وإحصاؤها. والنشر: ضد الطي.  
ومعىن (يلقاف) ةدف. استعا فع  يلقى ملعىن ةد تشبيها لوددان النسبة بلقا  الشخص. والنشر كناية عن سرعة اط عره  

 إن الكتاب  ضر من قب  وصول صاحبه مفتوحا للمطالعة. على ليع ما عمله حبيث 
وقرأ ابن عامر، وأبو دعفر (يلقاف)  بضم اليا  وتشديد القاد  مبنيا للمجهول على أنه مضراع  لقري تضرعيفا للتعديرة،  

إال الرذين صرربوا) أي ةعله القيا كقوله (ولقاهم نضرة وسرورا). وأسرند إىل املفعرول مبعرىن ةعلره القيرا. كقولره (ومرا يلقاهرا 
 وقوله (ويلقون فيها  ية وس ما). 
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 ونشر الكتاب إظهارف ليقرأ، قال تعاىل (وإذا الصح  نشرت).  
 وللة (اقرأ كتابك) مقول قول حمذود دل عليه السياق.  
   
 

 2437صفحة : 
 
ا دل عليره قولره (كفرى بنفسرك واألمر يف (اقرأ) مستعم  يف التسخا ومكىن به عن اإلعذار هلم واالحتجراج علريهم كمر  

 اليوم عليك حسيبا)، ولذلك كان معرفة تلك األعمال من ذلك الكتاب حاصلة للقارئ. 
والقرا ة: مستعملة يف معرفة ما أثبت ل نسان من األعمال أو يف فهم النقو  املخصوصة إن كانت هنالرك نقرو  وهري  

 هوارق عادات. 
د داهلررة علررى فاعرر  (كفررى) كمررا تقرردم يف قولرره (وكفررى اب  شررهيدا) يف سررورة والبررا  يف قولرره (بنفسررك) مزيرردة للتأكيرر 

 النسا . 
وانتصررب (حسرريبا) علررى التمييررز لنسرربة الكفايررة إىل الررنفس، أي مررن دهررة حسرريب. واحلسرريب: فعيرر  مبعررىن فاعرر  مثرر   

عرد (كفرى بكرذا) وعردي ب  ضريب القداح مبعىن ضارهبا، وصرمي مبعىن صارم، أي احلاسب والضابل. وكثر ورود التمييز ب
على  لتضمينه معىن الشهيد. ومرا صردق الرنفس هرو اإلنسران يف قولره (وكر  إنسران ألزمنراف طرالرف) فلرذلك درا  (حسريبا) 

 بصيمة التذكا. 
(من اهتدخ فهمنا يهتدي لنفسه ومن ض  فهمنا يضر  عليهرا وال ترزر وازرة وزر أهررخ) هرذف اجلملرة بيران أو بردل اشرتمال  

وك  إنسان ألزمناف طرالرف يف عنقره) مرع توابعهرا. وفيره تبيرني اهرت د الطرالر برني انفرع وضرار،فطالر اهلدايرة نفرع من للة (
 لصاحبه وطالر الض ل ضر لصاحبه. ولكون اجلملة كذلك فصلت و  تعط  على الق قبلها. 

ا يضر  عليهرا) ملرا يف هرذف مرن عمروم وللة (وال تزر وازرة وزر أهررخ) واقعرة موقرع التعلير  ملضرمون للرة (ومرن ضر  فهمنر 
 احلكم فهن عم  أحد ال يلحق نفعه وال ضرف بماف. 

وملا كان مضمون هذف اجلملرة معرىن مهمرا اعتررب إفرادة أنفرا للسرامع، فلرذلك عطفرت اجلملرة و  تفصر . وقرد روعري فيهرا  
املمرراة وهررو مررن أميررة الكفررر كرران يقررول  إبطرال أوهررام قرروم يظنررون أن أوزارهررم  ملهررا عررنهم غرراهم. وقررد روي أن الوليررد بررن

لقري : اكفروا مبحمد وعلي أوزاركم، أي تبعاتكم ومؤاهذتكم بتكذيبه إن كان فيه تبعة. ولعله قرال ذلرك ملرا رأخ تررددهم 
تبرني يف أمر اإلس م وميلهم إىل النظر يف أدلة القرعن هشية اجلزا  يوم البعث، فأراد التمويه عليهم أبنه يتحمر  ذنروهبم إن 

أن حممرردا علررى حررق، وكرران ذلررك قررد يررروج علررى دمهررالهم ألهنررم اعتررادوا ابحلمرر ت والكفرراالت والرهررالن، فبررني هللا للنرراس 
إبطال ذلك إنقاذا هلم من االغرتار به الرذي يهروي هبرم إىل املهالرك مرع مرا يف هرذا البيران مرن تعلريم أصر  عظريم يف الردين 

 ذف اآلية أص  عظيما يف الشريعة، وتفرع عنها أحكام كثاة. وهو(ال تزروا وازرة وزر أهرخ). فكانت ه
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وملا روخ ابن عمر عن النهللا صلى هللا عليره وسرلم  أن امليرت ليعرذب ببكرا  أهلره عليره  قالرت عالشرة  رضري هللا عنهرا  :   
 يرحم هللا أاب عبد الرمحان، ما قال رسول هللا ذلك وهللا يقول (وال تزر وازرة وزر أهرخ). 

 ا مر برسول هللا دنازة يهودية يبكي عليها أهلها فقال:  إهنم ليبكون عليها وإهنا لتعذب  . ومل  
واملعىن أن وزر أحد ال  مله غاف فهذا كان قد تسبب بوزرف يف إيقاع غاف يف الوزر مح  عليه وزر غاف ألنه متسبب فيره،  

وهررو وزر التسرربب يف األوزار. وقررد قررال تعرراىل (ليحملرروا ولرريس ذلررك حبمرر  وزر المررا عليرره ولكنرره محرر  وزر نفسرره عليهررا 
أوزارهررم كاملررة يرروم القيامررة ومررن أوزار الررذين يضررلوهنم بمررا علررم أال سررا  مررا يررزرون)، وكررذلك وزر مررن يسررن للنرراس وزرا   

أنره أول يكونوا يعملونه من قب . ويف الصحيح  ما من نفس تقت  ظلما إال كان على ابن عدم األول كف  من دمها ذلرك 
 من سن القت   . 

وسكنت اآلية عن أن ال ينتفع أحد بصاس عم  غاف اكتفا  إذ ال داعي إىل بيانه ألنه ال يوقرع يف غررور، وتعلرم املسراواة  
بطريق حلن ايطاب أو فحواف. وقد دا  يف القرعن ما يومي إىل أن املتسبب ألحد يف هدي ينرال مرن ثرواب املهتردي قرال 

للمتقني إمامرا) ويف احلرديث:  إذا مرات ابرن عدم انقطرع عملره إال مرن ثر  : صردقة داريرة، وعلرم بثره يف تعاىل (وادعلنا 
 صدور الردال، وولد صاس يدعو له شا  . 

ومن التخليل توهم أن مح  الدية يف قت  ايطأ على العاقلة مناد هلرذف اآليرة، فرهن ذلرك فررع قاعردة أهررخ وهري قاعردة  
 وليست من مح  التبعات. التعاون واملواساة 

و(تزر)  م  الوزر، وهو الثق . والوازرة: احلاملرة، وأتنيثهرا ابعتبرار أهنرا نفرس لقولره قبلره (مرن عمر  صراحلا فلنفسره ومرن  
 أسا  فعليها). 

   
 

 2438صفحة : 
 
زر غاهرا، فعلرم أن وأطلق عليها (وازرة) على معىن الفرض والتقدير، أي لو قدرت نفرس ذات وزر ال ترزاد علرى وزرهرا و   

 النفس الق ال وزر هلا ال تزر وزر غاها ابألوىل. 
والوزر: اإلمث لتشبيهه ابحلم  الثقي  ملا ةرف من التعب لصاحبه يف اآلهرة، كمرا أطلرق عليره الثقر ، قرال تعراىل (ولريحملن  

 أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم). 
 ية (من اهتدخ فهمنا يهتدي لنفسه) اآلية. [) عط  على ع15(وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال] 
وهررذا استقصررا  يف اإلعررذار ألهرر  الضرر ل زايدة علررى نفرري مؤاهررذهتم أبدرررام غرراهم، وهلررذا اقتصررر علررى قولرره (ومررا كنررا  

 معذبني) دون أن يقال: وال مثيبني. ألن املقام مقام إعذار وقطع حجة وليس مقام امتنان ابإلرشاد. 
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دنيا بقرينة السياق وقرينة عطر  (وإذا أردان أن هنلرك قريرة أمرران مرتفيهرا) اآليرة. ودلرت علرى ذلرك والعذاب هنا عذاب ال 
عايت كثاة، قرال هللا تعراىل (ومرا أهلكنرا مرن قريرة إال هلرا منرذورون ذكررخ ومرا كنرا ظراملني) وقرال (فرهذا درا  رسروهلم قضري 

 بينهم ابلقسل وهم ال يظلمون). 
ن بعثة الرسول متصلة ابلعذاب شان الماية، وهذا اتصال عريف حبسب ما تقتضيه البعثة من على أن معىن (حىت) يؤذن اب 

مرردة للتبليررغ واالسررتمرار علررى تكررذيبهم الرسررول واإلمهررال للمكررذبني، ولررذلك يظهررر أن يكررون العررذاب هنررا عررذاب الرردنيا 
 وكما يقتضيه االنتقال إىل اآلية بعدها. 

 لماية صح مح  التعذيب على ما يعم عذاب الدنيا واآلهرة. على أننا إذا اعتربان التوسع يف ا 
 ووقوع فع  (معذبني) يف سياق النفي يفيد العموم، فيعثة الرس  لتفصي  ما يريدف هللا من األمة من األعمال.  
ة أحرد مرا   ودلت اآلية على أن هللا ال يؤاهذ الناس إال بعد أن يرشدهم رمحة منه هلم. وهي دلي  بني على انتفا  مؤاهذ 

تبلمه دعوة رسول من هللا إىل قومه، فهي حجة لإشعري انهضة على املاتريردي واملعتزلرة الرذين اتفقروا علرى إيصرال العقر  
إىل معرفة ودود هللا، وهو ما صرح به صدر الشريعة يف التوضيح يف املقدمات األربع. فودود هللا وتوحيدف عنردهم وادبران 

   وعط  وال عذر له بعد بعثة رسول. ابلعق  ف  عذر ملن أشرك اب
وأتوير  املعتزلررة أن يرراد ابلرسررول العقر  تطرروح عرن اسررتعمال اللمرة وإغمرراض عرن كونرره مفعروال لفعرر  (نبعرث) إذ ال يقررال  

بعررث عقرر  مبعررىن دعرر . وقررد تقرردم ذلررك يف تفسررا قولرره تعرراىل (لررئ  يكررون للنرراس علررى هللا حجررة بعررد الرسرر ) يف سررورة 
 النسا . 

[)  هرذا تفصري  للحكرم 16وإذا أضردان أن هنلك قريرة أمرران مرتفيهرا ففسرقوا فيهرا فحرق عليهرا القرول فردمرانها تردماا]( 
املتقدم قصد به هتديد قادة للمشركني و ميلهم تبعة ض ل الذين أصلوهم. وهو تفريع لتبيني أسباب حلول التعذيب بعد 

تضرى الظراهر أن يعطر  ابلفرا  علرى قولره (ومرا كنرا معرذبني حرىت نبعررث بعثرة الرسرول أدمرج فيره هتديرد املضرلني. فكران مق
رسوال) ولكنه عط  ابلواو للتنبيه على أنه هررب مقصرود لذاتره ابعتبرار مرا يتضرمنه مرن التحرذير مرن الوقروع يف مثر  احلالرة 

ظرراهر يف الفصرر  املوضرروفة، ويظهررر معررىن التفريررع مررن طبيعررة الكرر م، فررالعط  ابلررواو هنررا ختررريج علررى هرر د مقتضررى ال
 والوص . 

 فهذف اآلية هتديد للمشركني من أه  مكة وتعليم للمسلمني.  
واملعىن أن بعثة الرسول تتضمن أمرا بشرع وأن سبب إه ك املرس  إليهم بعد أن يبعث إليهم الرسول هو عدم امتثاهلم ملرا  

 أيمرهم هللا به على لسان ذلك الرسول. 
التعلق التنجيزي إلرادته. وتلك اإلرادة تتوده إىل املراد عند حصرول أسربابه وهري املشرار إليهرا  ومعىن إرادة هللا إه ك قرية 

 بقوله (أمران مرتفيها) إىل عهرف. 
ومتعلق (أمران) حمذود، أي أمرانهم مبا أنمرهم به، أي بعثنا إليهم الرسول وأمرانهم مبا أنمرهم على لسران رسروهلم فعصروا  

 هم. الرسول وفسقوا يف قريت
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 2439صفحة : 

 
واعلررم أن تصرردير هررذف اجلملررة ب(إذا) أودررب اسررتم ق املعررىن يف الررربل بررني للررة شرررط (إذا) وللررة دوابرره، ألن شررأن   

(إذا) أن تكرون ظرفررا للمسرتقب  وتتضررمن معررىن الشررط أي الررربل بررني للتيهرا. فاقتضررى ظرراهر موقرع (إذا) أن قولرره (أمررران 
يقتضرري أن إرادة هللا إه كهررا سررابقة علررى حصررول أمررر املرتفررني سرربق الشرررط جلوابرره، فيقتضرري مرتفيهررا) هررو دررواب (إذا) ف

ذلك أن إرادة هللا تتعلق إبه ك القرية ابتدا  فيأمر هللا مرتيف أه  القرية فيفسقوا فيها فيحق عليها القول الرذي هرو مظهرر 
القريرة وكفررهم هرو سربب وقروع إرادة هللا إه كهرم.  إرادة هللا إه كهم، مع أن جمررخ العقر  يقتضري أن يكرون فسروق أهر 

وأن هللا ال تتعلررق إرادترره إبهرر ك قرروم إال بعررد أن يصرردر مررنهم مررا توعرردهم عليرره ال العكررس. ولرريس مررن شررأن هللا أن يريررد 
 إه كهم قب  أن أيتوا مبا يسببه، وال من احلكمة أن يسوقهم إىل ما يفضي إىل مؤاهذهتم ليحقق سببا إله كهم. 

وقرينة السياق واضحة يف هذا، فبنا أن جنع  الواو عاطفة فعر  (أمرران مرتفيهرا) علرى (نبعرث رسروال) فرهن األفعرال يعطر   
بعضرها علررى بعرر  سرروا  أ رردت يف اللرروازم أم اهتلفررت، فيكررون أصر  نظررم الكرر م هكررذا: ومررا كنررا معررذبني حررىت نبعررث 

سررول فيفسررقوا عرررن أمررران فيحررق علرريهم الوعيررد فرررنهلكهم إذا أردان رسرروال وأنمررر مرررتيف قريررة مبررا أنمررررهم برره علررى لسرران الر 
 إه كهم. 

فكان (إذا أردان أن هنلك قرية) شريطة حلصرول اإلهر ك، أي ذلرك مبشريئة هللا وال مكررف لره، كمرا دلرت عليره عايت كثراة   
لرره (أن لررو نشررا  أصرربناهم كقولرره (أو يكبررتهم فينقلبرروا هررالبني لرريس لررك مررن األمررر شرري  أو يترروب علرريهم أو يعررذهبم) وقو 

 بذنوهبم) وقوله (وإذا شئنا بدلنا أمثاهلم تبدي ) وقوله (عجلنا له فيها ما نشا  ملن نريد). فذكر شريطة املشيئة مرتني. 
وإمنا عدل عن نظم الك م هبذا األسلوب إىل األسلوب الذي دا ت بره اآليرة إلدمراج التعرري  بتهديرد أهر  مكرة أبهنرم  

 ذا مما ح  أبه  القرخ الق كذبت رس  هللا. معرضون ملث  ه
وللمفسرين طرالق كثاة تزيد على مثان لتأوي  هذف اآلية متعسفة أو مدهولة، وهري متفاوترة، وأقرهبرا قرول مرن دعر  للرة  

 (أمران مرتفيها) إخل صفة ل(قرية) ودع  دواب (إذا) حمذوفا. 
ضررم التررا  وسرركون الرررا   أي النعمررة. واملرتفررون هررم أهرر  النعمررة وسررعة واملررتد: اسررم مفعررول مررن أترفرره إذا أعطرراف الرتفررة  ب 

العرري ، وهررم معظررم أهرر  الشرررك مبكررة. وكرران معظررم املررؤمنني يومئررذ ضررعفا  قررال هللا تعرراىل (وذرين واملكررذبني أو  النعمررة 
 ومهلهم قلي ). 

م األمرر املودره إلريهم هرو سربب فسرقهم وتعليق األمر شصرو  املرتفرني مرع أن الرسر  كراطبون ليرع النراس، ألن عصرياهن 
وفسق بقية قومه إذ هم قادة العامة وزعما  الكفر فايطاب يف األكثر يتوده إليهم، فهذا فسقوا عرن األمرر اتربعهم الردمها  

 فعم الفسق أو غلب على القرية فاستحقت اهل ك. 
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) ابملررد هبمررزتني مهررزة التعديررة ومهررزة فررا  الفعرر ، أي وقرررأ اجلمهررور (أمررران) هبمررزة واحرردة وختفيرر  املرريم، وقرررأ يعقرروب (عمررران 
دعلنرراهم عمرررين، أي داعررني قررومهم إىل الضرر لة، فسرركنت اهلمررزة الثانيررة فصررارت ألفررا ختفيفررا، أو األلرر  ألرر  املفاعلررة، 

 واملفاعلة مستعملة يف املبالمة، مث : عافاف هللا. 
اصرط ح القررعن ايرروج عمرا أمرر هللا بره، وتقردم عنرد قولره تعراىل والفسق: ايروج عرن املقرر وعرن الطريرق. واملرراد بره يف   

 (وما يض  به إال الفاسقني) يف سورة البقرة. 
و(القررول) هررو مررا يبلمرره هللا إىل النررراس مررن كرر م بواسررطة الرسررر  وهررو قررول الوعيررد كمررا قرررال (فحررق علينررا قررول ربنرررا إان  

 لذالقون). 
مستعار هنا ل ستئصال إذ املقصود إه ك أهلهرا ولرو مرع بقرا  بنرالهم كمرا يف قولره  والتدما: هدم البنا  وإزالة أثرف، وهو 

(واسررأل القريررة). وتقرردم الترردما عنررد قولرره تعرراىل (ودمررران مررا كرران يصررنع فرعررون وقومرره) يف األعررراد. وأتكيررد (دمرانهررا) 
 ابملصدر مقصود منه الداللة على عظم التدما ال نفي احتمال ا از. 

 [)  17لكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادف هباا بصاا](وكم أه 
 

 2440صفحة : 
 
ضرررب مثررال إلهرر ك القرررخ الررذي وصرر  سررببه وكيفيررة يف اآليررة السررابقة، فعقررب ذلررك بتمثيلرره ألنرره أشررد يف الكشرر    

الرسررول إىل أهرر  القريررة، مث وأدهرر  يف التحررذير املقصررود. ويف ذلررك  قيررق لكررون حلررول العررذاب ابلقرررخ مقرردما إبرسررال 
بتوديه األوامر إىل املرتفني مث فسقهم عنها. وكان زعما  الكفرة من قوم نوح مرتفرني وهرم الرذين قرالوا  ومرا نرراك اتبعرك إال 

 الذين هم أراذلنا ابدئ الرأي  وقال هلم نوح  عليه الس م   وال أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم هللا هاا  . 
مقتضى الظاهر عط  هذف اجلملة ابلفا  ألهنا كالفرع على اجلملة قبلها ولكنهرا عطفرت ابلرواو إظهرار السرتق هلا فكان  

 بوقع التحذير من دهة أهرخ فكان ذلك  رةا على ه د مقتضى الظاهر هلذا االعتبار املناسب. 
هم النرروع، فلرذلك  تراج إىل متييرز لنرروع و(كرم) يف األصر  اسرتفهام عرن العرردد، وتسرتعم  هربيرة دالرة علررى عردد كثرا مرب 

العدد، وهي هنا هربية يف حم  نصب ابلفع  الواقع بعدها ألهنا التزم تقدميها على الفع  نظرا لكون أصلها االستفهام وله 
 صدر الك م. و(من القرون) متييز ل هبام الذي اقتضته (كم). 

الزمن فقد يقدر مبالة سنة وأبربعرني سرنة، ويطلرق علرى النراس الرذين والقرون: لع قرن، وهو يف األص  املدة الطويلة من  
يكونون يف تلك املدة كما هنا، ويف احلديث  ها القرون قرين مث الذين يلوهنم  ، أراد أه  قررين، أي أهر  القررن الرذي أان 

 فيه، وقال هللا تعاىل (وعادا ومثودا وأصحاب الرس وقروان بني ذلك كثاا). 
بعد نوح) إةاز، كأنه قي : من قوم نوح فمن بعدهم، وقد دعر  زمرن نروح مبردأ لقصرص األمرم ألنره أول  وختصيص (من 

رسول، واعترب القصص من بعدف ألن زمرن نروح صرار كراملنقطع بسربب جتديرد عمرران األرض بعرد الطوفران، وألن العرذاب 
 الذي ح  بقومه عذاب مهول وهو المرق الذي أحاط ابلعا . 
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ذكا املشررركني برره وأن عررذاب هللا ال حررد لرره، والتنبيرره علررى أن الضرر لة  ررول دون االعتبررار ابلعواقررب ودون وودرره ذكرررف ترر 
 االتعاي مبا    مبن سبق وانهيك مبا ح  بقوم نوح من العذاب املهول. 

ن كر  مرا وللة (وكفى بربرك برذنوب عبرادف هبراا بصراا) إقبرال علرى هطراب النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم ابيصرو ، أل 
سبق من الوعيد والتهديد إمنا م له إىل مح  الناس على تصديق حممد صلى هللا عليه وسلم فيما دا  به من القرعن بعد أن 
جلوا يف الكفر وتفننوا يف التكذيب، ف  درم هتم ذلرك بتطمرني النرهللا أبن هللا مطلرع علرى ذنروب القروم. وهرو تعرري  أبنره 

عتها، ولذلك دا  بفع  (كفى) وبوصفي (هباا بصاا) املكرىن برذكرمها عرن عردم إفر ت جمازيهم بذنبوهم مبا يناسب فظا
 شي  من ذنوهبم املرلية واملعلومة من ضمالرهم أعين أعماهلم ونواايهم. 

وقدم ما هو متعلق ابلضمالر والنوااي ألن العقالد أصر  األعمرال يف الفسراد والصر ح. ويف احلرديث:  أال وإن يف اجلسرد  
 إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله إال وهي القلب  .  مضعة

ويف ذكر فع   كفى  إميا  إىل أن النرهللا غرا حمتراج إىل مرن ينتصرر لره غرا ربره فهرو كافيرة وحسربه، قرال (فسرنيكفيكهم هللا  
ا ليس لك بره علرم) فهرذا إمرا تسرلية وهو السميع العليم(؛ أو إىل أنه يف غنية عن اهلم يف شأهنم كقوله لنوح (ف  تسألين م

 له عن أذاهم وإما صرد له عن التودع هلم. 
 ويف هطاب النهللا بذلك تعري  ابلوعيد لسامعيه من الكفار.  
[ ومرن أراد 18(من كران يريرد العادلرة عجلنرا لره فيهرا مرا نشرا  ملرن نريرد مث دعلنرا لره دهرنم يصرلياها مرذموما مردحورا]  

[) هررذا بيرران جلملررة (مررن اهترردخ فهمنررا يهترردي 19هررو مررؤمن فأولئررك كرران سررعيهم مشرركورا]اآلهرررة وسررعى هلررا سررعيها و 
لنفسره) وهررو رادرع أيضررا إىل للرة (وكرر  إنسران ألزمنرراف طرالرف يف عنقرره) تردرةا يف التبيرران للنراس أبن أعمرراهلم مرن كسرربهم 

نراف طرالرف) مث وكر  أمررهم إلريهم، وأن املشري ال واهتيارهم، فابتدلوا أبن هللا قد ألزمهم تبعرة أعمراهلم بقولره (وكر  إنسران ألزم
يضر إبسا ته غاف وال  ملها عنه غاف فقال (من اهتدخ فهمنا يهتدي لنفسه) اآلية. مث أعذر إليهم أبنره ال أيهرذهم علرى 

أعمراهلم، غرة وال أيهذهم إال بسو  أعماهلم بقوله (وما كنا معذبني) إىل قوله (هباا بصاا). مث كش  هلم مقاصدهم من 
 وأهنم قسمان:  

 
 2441صفحة : 

 
قسم   يرد إال الدنيا فكانت أعماله ملرضاة شهواته معتقدا أن الدنيا هي قصارخ مراتع النفوس ال حظ هلا إال ما حص    

 هلا يف مدة احلياة ألنه ال يؤمن ابلبعث فيقصر عمله على ذلك. 
عم  لعهرة مقتفيا ما هداف هللا إليه من األعمال بواسرطة رسرله؛ وأن وقسم علم أن الفوز احلق هو فيما بعد هذف احلياة ف 

 هللا عام  ك  فريق مبقدار مهته. 
فمعررىن (كرران يريررد العادلررة) أنرره ال يريررد إال العادلررة، أي دون الرردنيا بقرينررة مقابلترره بقولرره (ومررن أراد اآلهرررة) ألن هررذف  

ضررايف سرروخ للتررني إلثبررات لشرري  ونفرري ي فرره. واإلتيرران بفعرر  املقابلررة تقرروم مقررام احلصررر اإلضررايف إذ لرريس احلصررر اإل
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الكرون هنررا مررؤذن أبن ذلررك ديدنره وقصررارخ مهرره، ولررذلك دعر  هرررب (كرران) فعرر  مضرارعا لداللترره علررى االسررتمرار زايدة 
  قيق لتمح  إرادته يف ذلك. 

ن كان يريد احلياة الدنيا وزينتهرا نرود و(العادلة) صفة موصود حمذود يعلم من السياق، أي احلياة العادلة، كقوله (م 
 إليهم أعماهلم فيها). 

واملراد من التعجي  التعجي  العريف وهو املبادرة املتعارفة، أي أن يعطى ذلك يف الدنيا قب  اآلهرة، فرذلك تعجير  ابلنسربة  
ا يعطرراف مررن أرادوا العادلررة يعطرراف إىل احليرراة الرردنيا، وقرينررة ذلررك قولرره (فيهررا). وإمنررا زاد قيرردي (مررا نشررا  ملررن نريررد) ألن مرر

 بعضهم ابملقادير الق شا  هللا إعطا ها. 
 واملشيئة: الطواعية وانتفا  اإلكراف.  
وقوله (ملن نريد) بدل من قوله (له) بدل بع  من ك  إبعادة العام ، فضرما (لره) عالرد إىل (مرن) ابعتبرار لفظره، وهرو  

عجلنا ملن نريد منكم. ومفعول اإلرادة حمرذود دل عليره مرا سربقه، أي ملرن  عام لك  مريد العادلة فأبدل منه بعضه، أي
نريد التعجي  له، وهو نظا مفعول املشريئة الرذي كثرر حذفره لداللرة كر م سرابق. وفيره هصوصرية البيران بعرد اإلهبرام. ولرو  

 كان املقصود غا ذلك لودب يف صناعة الك م التصريح به. 
التعبا هبرا بعرد قولره (مرا نشرا ) تفرنن. وإعرادة حررد اجلرر العامر  يف البردل منره لتأكيرد معرىن واإلرادة: مرادد املشريئة، فر 

 التبعية ول ستمنا  عن الربل بضما املبدل منهم ابن يقال: من نريد منهم. 
نررا واملعررىن: أن هررذا الفريررق الررذي يريررد احليرراة الرردنيا فقررل قررد نعطرري بعضررهم بعرر  مررا يريررد علررى حسررب مشرريئتنا وإرادت 

 ألسباب رتلفة. وال كلو أحد يف الدنيا من أن يكون قد عج  له بع  ما يرغبه من لذات الدنيا. 
وعط  للة (دعلنا له دهنم) حبرد  مث  إلفادة الرتاهي الرتهللا. و(له) ظرد مستقر هو املفعول الثراين ل(دعلنرا)، قردم  

 على املفعول األول ل هتمام. 
ا) بيان أو بدل اشتمال جلملة (دعلنا لره دهرنم). و(مرذموما مردحورا) حراالن مرن ضرما وللة (يص ها مذموما مدحور  

 الرفع يف (يص ها) يقال: صلى النار إذا أصابه حرقها. 
 والذم: الوص  ابملعالب الق يف املوصود.  
موما مردحورا) يف سرورة واملدحور: املطرود. يقال: دحرف، واملصدر: الدحور، وتقدم عند قوله تعراىل (قرال أهررج منهرا مرذ 

 األعراد. 
واالهت د بني للة (من كان يريد العادلة) وللة (ومن أراد اآلهرة) ةعر  الفعر  مضرارعا يف األوىل وماضريا يف الثانيرة  

ل ميررا  إىل أن إرادة النرراس العادلررة متكررررف متجررددة. وفيرره تنبيرره علررى أن أمررور العادلررة متقضررية زاللررة. ودعرر  فعرر  إرادة 
هرة ماضيا لداللة املضي على الرسوخ تنبيها على أن ها اآلهرة أوىل ابإلرادة، ولذلك دردت اجلملرة مرن  كران  ومرن اآل

 املضارع، وما شرط يف ذلك إال أن يسعى لعهرة سعيها وأن يكون مؤمنا. 
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عريم اآلهررة، فالعامر  وحقيقة السعي املشي دون العدو، فسعي اآلهرة هو األعمال الصاحلة ألهنا سبب احلصول علرى ن  
للصراحلات كأنره يسررا سراا سرريعا إىل اآلهرررة ليصر  إىل مرغوبره منهررا. وإضرافته إىل ضرما اآلهرررة مرن إضرافة املصرردر إىل 

 مفعوله يف املعىن، أي السعي هلا، وهو مفعول مطلق لبيان النوع. 
  شري  ال برد لنجاحهرا مرن السرعي يف أسرباب ويف اآلية تنبيه على أن إرادة ها اآلهرة من غا سعي غررور وأن إرادة كر 

 حصوله. قال عبد هللا بن املبارك:          
تردررو النجرراة و  تسررلك مسالكهرررا                      إن السررفينة ال جتررري علررى اليرربس وللررة (وهررو مررؤمن) حررال مررن   

أي وقد كان راسخ اإلميان، وهو يف معىن ضما (وسعى). ودي  جبملة (وهو مؤمن) امسية لداللتها على الثبات والدوام، 
 قوله (مث كان من الذين عمنوا) ملا يف (كان) من الداللة على كون اإلميان ملكة له. 

   
 

 2442صفحة : 
 
واإلتيان ابسم اإلشارة يف (فأولئك كان سعيهم مشكورا) للتنبيه على أن املشار إليهم دديرون مبا سيخرب به عنهم ألد    

 قب  ذكر اسم اإلشارة. ما وصفوا به 
والسعي املشكور هو املشكور ساعيه، فوصرفه بره جمراز عقلري، إذ املشركور املرضري عنره. وإذ املقصرود اإلهبرار عرن درزا   

عم  من أراد اآلهرة وسعى هلا سعيها ال عن حسن عمله ألنره قسريم جلرزا  مرن أراد العادلرة وأعررض عرن اآلهررة، ولكرن 
يف اإلهبررار عررن عاملرره أبنرره مرضرري عنرره ألنرره يف معررىن الكنايررة الرادعررة إىل إثبررات الشرري  دعرر  الوصرر  للعمرر  ألنرره أبلررغ 

 بواسطة إثبات ملزومه. 
والتعبررا ب(كرران) يف (كرران سررعيهم مشرركورا) للداللررة علررى أن الوصرر   قررق فيرره مررن قبرر ، أي مررن الرردنيا ألن الطاعررة  

 ا هاات كثاة يطول تفصيلها لو أريد تفصيله. تقتضي ترتب الشكر عاد  والواب عد . وقد لع كونه مشكور 
[) تررذيي  آليررة (مررن كرران يريررد العادلررة) إىل 20(كرر  منررد هررؤال  وهررؤال  مررن عطررا  ربررك ومررا كرران عطررا  ربررك حمظررورا] 

 عهرها. 
لقالره فقررد وهرذف اآليرة فذلكررة للتنبيره علرى أن هللا تعرراىل   يررتك هلقره مررن أثرر رمحتره حررىت الكفررة مرنهم الررذين ال يؤمنرون ب 

أعطرراهم مررن نعمررة الرردنيا علررى حسررب مررا قرردر هلررم وأعطررى املررؤمنني هرراي الرردنيا واآلهرررة. وذلررك مصررداق قولرره (ورمحررق 
 وسعت ك  شي ) وقوله فيما رواف عنه نبيه صلى هللا عليه وسلم  إن رمحتين سبقت غضهللا  . 

 وب على املفعولية لفع  (مند). وتنوين (ك ) تنوين عوض عن املضاد إليه، أي ك  الفريقني، وهو منص 
 وقوله (هؤال  وهؤال ) بدل من قوله (ك ) بدل مفص  من جمم .  
وجمموع املعطود واملعطود عليه هو البدل كقول النهللا صلى هللا عليه وسلم:  اقتدوا ابللرذين مرن بعردي أيب بكرر وعمرر   

 . واملقصود من اإلبدال التعجيب من سعة رمحة هللا تعاىل. 
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شارة ب(هؤال ) يف املوضرعني إىل مرن كران يريرد العادلرة ومرن أراد اآلهررة. واألصر  أن يكرون املرذكور أول عالردا إىل واإل 
 األول إذا اتص  أبحد االمسني ما يعني معادف. وقد ادتمع األمران يف قول املتلمس:          

احلري والوترد هرذا علرى ايسر  مربروط برمتره وذا يشررج  وال يقريم علرى ضريم يرراد برره                      إال األذالن عرا  
ف  يرلي له أحد واإلمداد: اسرتسال العطرا  وتعاقبره. ودعر  اجلديرد منره مرددا للسرال  حبيرث ال ينقطع.وللرة (ومرا كران 

لكر  عطا  ربك حمظورا) اعرتاض أو ترذيي ، وعطرا  ربرك درنس العطرا ، واحملظرور: املمنروع، أي مرا كران ممنوعرا ابملررة بر  
 رلوق نصيب منه. 

[) ملا كان العطا  املبذول للفرريقني هرو 21(انظر كي  فضلنا بعضهم على بع  ولعهرة أكرب دردات وأكرب تفضي ] 
عطا  الدنيا وكان الناس مفضرلني فيره علرى ودره يردركون حكمتره لفرت هللا لرذلك نظرر نبيره  عليره الصر ة والسر م  لفرت 

 ا  اآلهرة أعظم عطا ، وقد فض  هللا به املؤمنني. اعتبار وتدبر، مث ذكرف أبن عط
 واألمر ابلنظر موده إىل النهللا صلى هللا عليه وسلم ترفيعا يف دردات علمه و ص  به توديه العربة إىل غاف.  
والنظررر حقيقترره تودرره علررة احلررس البصررري إىل املبصررر. وقررد شرراع يف كرر م العرررب اسررتعماله يف النظررر املصررحوب ابلترردبر  
تكرير مشاهدة أشيا  يف غرض مرا، فيقروم مقرام الظرن ويسرتعم  اسرتعماله هبرذا االعتبرار، ولرذلك شراع إطر ق النظرر يف و 

علم الك م على الفكر املؤدي إىل علم أو ظن، وهو هنا كذلك. وقد تقدم نظاف يف قوله تعاىل (أنظر كي  يفررتون علرى 
 هللا الكذب) يف سورة النسا . 

هام مستعم  يف التنبيه، وهو معلق فع  (انظر) عن العمر  يف املفعرولني. واملرراد: التفضري  يف عطرا  و(كي ) اسم استف  
 الدنيا، ألنه الذي يدركه التأم  والنظر وبقرينة مقابلته بقوله (ولعهرة أكرب دردات..). 

ترخ إىل ما فيه من تفاض  بني أه  واملقصود من هذا التنظا التنبيه إىل أن عطا  الدنيا غا منوط بص ح األعمال؛ أال  
العمرر  املتحررد، وقررد يفضرر  املسررلم فيرره الكررافر، ويفضرر  الكررافر املسررلم، ويفضرر  بعرر  املسررلمني بعضررا، وبعرر  الكفرررة 
بعضا، وكفراك برذلك هراداي إىل أن منراط عطرا  الردنيا أسرباب ليسرت مرن وادي العمر  الصراس وال ممرا يسراق إىل النفروس 

 اياة. 
 ، وتفضي   على التمييز لنسبة  أكرب  يف املوضعني، واملفض  عليه هو عطا  الدنيا. ونصب  دردات 
   
 

 2443صفحة : 
 
والدردات مستعارة لعظمة الشرد، والتفضي : إعطا  الفض ، وهو اجلردة والنعمرة. ويف احلرديث:  ويتصردقون بفضرول   

 أمواهلم  . واملعىن: النعمة يف اآلهرة أعظم من نعم الدنيا. 
[) ترذيي  هرو فذلكرة الهرت د أحروال املسرلمني واملشرركني، فرهن 22(ال جتعر  مرع هللا إهلرا عهرر فتقعرد مرذموما ررذوال] 

ه صة أسرباب الفروز تررك الشررك ألن الشررك ألن ذلرك هرو مبردأ اإلقبرال علرى العمر  الصراس فهرو أول هطروات السرعي 
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العقرول، قرال هللا تعراىل يف ذكرر عهلرة املشرركني (ومرا زادوهرم غرا ملريد اآلهرة، ألن الشررك قاعردة اهرت ل التفكرا وتضرلي  
 تتبيب). 

وايطاب للنهللا صلى هللا عليه وسلم تبع يطاب قوله (انظر كي  فضلنا بعضهم على بعر )، واملقصرود إمسراع ايطراب  
 غاف بقرينة  قق أن النهللا قالم بنبذ الشرك ومنح على الذين يعبدون مع هللا إهلا عهر. 

و(تقعررد) مسرررتعار ملعررىن املكرررث والرردوام. أريرررد هبررذف االسرررتعارة جتريررد معرررىن النهرري إىل أنررره هنرري تعرررري  ابملشررركني ألهنرررم  
 متلبسون ابلذم وايذالن. فهن   يقلعوا عن الشرك داموا يف الذم وايذالن. 

 واملذموم: املذكور ابلسو  والعيب.  
 واملخذول: الذي أسلمه انصرف.  
ن ذوي العقول، إذ أعظم شخرية أن يتخذ املر  حجرا أو عودا راب له ويعبدف، كما قال إبرراهيم  عليره السر م  فأما ذمه فم 

 (أتعبدون ما تنحتون)، وذمه من هللا على لسان الشرالع. 
كم)، وقال وأما هذالنه فإنه اختذ لنفسه وليا ال يمين عنه شيئا (إن تدعوهم ال يسمعوا دعا كم ولو مسعوا ما استجابوا ل 

إبراهيم  عليه الس م  (اي أبت   تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يمين عنك شريئا)، وهذالنره مرن هللا ألنره ال يتروىل مرن ال 
 يتوالف قال (ذلك أبن هللا موىل الذين عمنوا وأن الكافرين ال موىل هلم) وقال (وما دعا  الكافرين إال يف ض ل). 

إايف) عطرر  علررى الكرر م السررابق عطرر  غرررض علررى غرررض ختلصررا إىل أعمرردة مررن شررريعة  (وقضررى ربررك أال تعبرردوا إال 
اإلسر م مبناسرربة الفذلكرة املتقدمررة تنبيهررا علرى أن إصرر ح األعمررال متفررع علررى نبررذ الشررك كمررا قررال تعراىل (فررك رقبررة أو 

  إطعام يف يوم ذي مسمبه يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مرتبة مث كان من الذين عمنوا).
وقد ابتدئ تشريع للمسلمني أحكاما عظيمرة إلصر ح درامعتهم وبنرا  أركاهنرا ليرزدادوا يقينرا ابرتفراعهم علرى أهر  الشررك  

واب طرراط هررؤال  عررنهم، ويف ليعهررا تعررري  ابملشررركني الررذين كررانوا منممسررني يف املنهيررات. وهررذف اآلايت أول تفصرريب 
اآلايت مقصود به تعليم املسلمني. ولذلك اهتلق أسلوبه عرن أسرلوب  للشريعة للمسلمني وقع مبكة، وأن ما ذكر يف هذف

 نظاف يف سورة األنعام الذي وده فيه ايطاب إىل املشركني لنوقيفهم على قواعد ض لتهم. 
فمن االهت د بني األسلوبني أن هذف اآلية افتتحت بفع  القضا  املقتضي اإللزام، وهو مناسب يطاب أمرة متتثر  أمرر  

 ، وافتتح هطاب سورة األنعام ب(تعالوا أت  ما حرم ربكم عليكم) كما تقدم هنالك. رهبا
ومنها أن هذف اآليرة دعلرت املقضري هرو توحيرد هللا ابلعبرادة، ألنره املناسرب حلرال املسرلمني فحرذرهم مرن عبرادة غرا هللا.  

 انوا عليه من الشرك إذ ال عبادة هلم. وعية األنعام دعلت احملرم فيها هو اإلشراك اب  يف اإلهلية املناسب ملا ك
 وأن هذف اآلية فص  فيها حكم الرب ابلوالدين وحكم القت  وحكم اإلنفاق و  يفص  ما يف اآلية األنعام.  
 وكان ما ذكر يف هذف اآلايت مخسة عشر تشريعا هي أصول التشريع الرادع إىل نظام ا تمع.  
اس يف مكرررة وتناقلهرررا العررررب يف اآلفررراق، فلرررذلك أ  األعشرررى ببعضرررها يف وأحسرررب أن هرررذف اآلايت اشرررتهرت برررني النررر  

قصيدته املروية الق أعدها ملدح النهللا صلى هللا عليه وسلم حني دا  يريد اإلميان فصدته قرري  عرن ذلرك، وهري القصريدة 
 الدالية الق يقول فيها:          
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 ئ اإلله حني أوصى وأشهردا أددك   تسمع وصاة مرحرمرد                      نب  
 فهايك وامليتات ال أتكرلرنرهرا                      وال أتهذن سهما حديدا لتفصردا   
 وذا النصب املنصوب ال تسكنره                      وال تعبد الشيطان وهللا فاعربردا   
 األسرا الرمرقريدا  وذا الرحم القرمب ف  تقطعرنره                      لفاقته وال  
 وال تسخرن من ابلس ذي ضرارة                      وال  سن املال للمر  ررلردا   
 وال تقربرن درارة إن سررهرا                      عليك حرام فأنكحرن أو ترأبردا    
 

 2444صفحة : 
 
ا أمر هللا به أمرا دازما وحكما الزما، ولريس هرو مبعرىن وافتتحت هذف األحكام والوصااي بفع  القضا  اهتماما به وأنه مم  

 التقدير كقوله (وقضينا إىل بين إسرالي  يف الكتاب) لظهور أن املذكورات هنا مما يقع وال يقع. 
و(أن) ةوز أن تكون تفساية ملا يف (قضى) من معىن القول. وةوز أن تكون مصدرية جمرورة ببا  در مقدرة، أي قضرى  

تعبررردوا. وابتررردئ هرررذا التشرررريع برررذكر أصررر  التشرررريعة كلهرررا وهرررو توحيرررد هللا، فلرررذلك متهيرررد ملرررا سررريذكر بعررردف مرررن أبن ال 
 األحكام. 

 ودي  شطاب اجلماعة يف قوله (أال تعبدوا إال إايف) ألن النهي يتعلق جبميع الناس وهو تعري  ابملشركني.  
لررذي يف قولره قبر  (مررن عطرا  ربرك)، والقرينررة ظراهرة. وةرروز أن وايطراب يف قولره (ربررك) للنرهللا صرلى هللا عليرره وسرلم كا 

 يكون لما معني فيعم األمة وامل ل واحد. 
وابترردئ التشررريع ابلنهرري عررن عبررادة غررا هللا ألن ذلررك هررو أصرر  اإلصرر ح، ألن إصرر ح التفكررا مقرردم علررى إصرر ح  

احلرديث:  أال وإن يف اجلسرد مضرمة إذا صرلحت  العم ، إذ ال يشاق العق  إىل طلب الصاحلات إال إذ كان صاحلا. ويف
صرلح اجلسررد كلرره وإذا فسرردت فسررد اجلسرد كلرره أال وهرري القلررب  . وقررد فصرلت ذلررك يف كتررايب املسررمى  أصررول النظررام 

 االدتماعي يف اإلس م  . 
[ 23ا قروال كرميررا](وابلوالردين إحسراان إمرا يربلمن عنردك الكررب أحردمها أو ك مهررا فر  تقر  هلمرا أد وال تنهرمهرا وقر  هلمر 

[) هذا أص  اثن من أصول الشريعة وهو بر 24واهف  هلما دناح الذل من الرمحة وق  رب ارمحهما كما ربياين صماا]
 الوالدين. 

وانتصررب (إحسرراان) علررى املفعوليررة املطلقررة مصرردر انلبررا عرررن فعلرره. والتقرردير: وأحسررنوا إحسرراان ابلوالرردين كمررا يقتضررريه  
 ا إال إايف) أي وقضى إحساان ابلوالدين. العط  على (أال تعبدو 

(وابلوالدين) متعلق بقوله (إحساان)، والبا  فيه للتعدية يقال: أحسن بف ن كما يقال: أحسن إليه، وقد تقدم قوله تعاىل  
دي  (وقد أحسن يب) يف سورة يوس . وتقدميره علرى متعلقرة ل هتمرام بره، والتعرير  يف (الوالردين) ل سرتمراق ابعتبرار والر

 ك  مكل  ممن مشلهم اجلمع يف (أال تعبدوا). 
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وعطرر  األمررر ابإلحسرران إىل الوالرردين علررى مررا هررو يف معررىن األمررر بعبررادة هللا ألن هللا هررو ايررالق فاسررتحق العبررادة ألنرره  
 أودرررد النررراس. وملرررا دعررر  هللا األبررروين مظهرررر إةررراد النررراس أمرررر ابإلحسررران إليهمرررا، فايرررالق مسرررتحق العبرررادة لمنررراف عرررن
اإلحسان، وألهنا أعظم الشركر علرى أعظرم منرة، وسربب الودرود دون ذلرك فهرو يسرتحق اإلحسران ال العبرادة ألنره حمتراج 
إىل اإلحسرران دون العبررادة، وألنرره لرريس مبودررد حقيقرري، وألن هللا دبرر  الوالرردين علررى الشررفقة علررى ولرردمها، فررأمر الولررد 

 ارمحهما كما ربياين صماا). مبجازاة ذلك ابإلحسان إىل أبويه كما سيأيت (وق  رب 
 ومش  اإلحسان ك  ما يصدق فيه هذا اجلنس من األقوال واألفعال والبذل واملواساة.  
وللة (إمرا يربلمن) بيران جلملرة (إحسراان). و(إمرا) مركبرة مرن  إن  الشررطية و(مرا) الزالردة املهيئرة لنرون الوكيرد، وحقهرا أن  

هم راعوا حالة النطق هبا مدغمة فرمسوها كذلك يف املصاح  وتبعها رسم الناس تكتب بنون بعد اهلمزة وبعدها (ما) ولكن
 غالبا، أي إن يبلغ أحد الوالدين أو ك مها حد الكرب ومها عندك، أي يف كفالتك فوطئ هلما هلقك ولني دانبك. 

للنرهللا صرلى هللا عليره وسرلم  وايطاب لما معني فيعم ك  راطب بقرينة العط  على (أال تعبدوا إال إايف) ولريس هطرااب  
إذ   يكن لره أبروان يومئرذ. وإيثرار ضرما املفررد هنرا دون ضرما اجلمرع ألنره هطراب كرتص مبرن لره أبروان مرن برني اجلماعرة 
املخاطبني بقوله (أال تعبدوا إال إايف)، فكان اإلفراد أنسب به وإن كان اإلفرراد واجلمرع سروا  يف املقصرود ألن هطراب غرا 

 ي هطاب اجلمع. املعني يساو 
وهص هذف احلالة ابلبيان ألهنا مظنة انتفا  اإلحسان مبا يلقرى الولرد مرن أبيره وأمره مرن مشرقة القيرام بشرؤوهنما ومرن سرو   

 ايلق منهما. 
   
 

 2445صفحة : 
 
يص كر  ووده تعدد فاع  (يبلمن) مظهرا دون دعله بضما التثنية أبن يقال: إما يبلمران عنردك الكررب، االهتمرام بتخصر  

حالة من أحوال الوالدين ابلذكر، و  يستمن إبحدخ احلالتني عن األهرخ ألن لك  حالة بواعث على التفرريل يف وادرب 
اإلحسان إليهما، فقد تكرون حالرة ادتماعهمرا عنرد االبرن تسرتودب االحتمرال منهمرا ألدر  مراعراة أحردمها الرذي االبرن 

بردون اآلهرر الرذي ميلره إليره أشرد، فاالحتيراج إىل ذكرر أحردمها يف هرذف  أشد حبا له دون ما لو كان أحدمها منفرردا عنردف
الصورة للتنبيه على ودوب احملافظة على اإلحسران لره. وقرد تكرون حالرة انفرراد أحرد األبروين عنرد االبرن أهر  كلفرة عليره 

سه عن التقصرا أبن حالرة من حالة ادتماعهما، فاالحتياج إىل (أو ك مها) يف هذف الصورة للتحذير من اعتذار االبن لنف
ادتماع األبوين أحرج عليه، فإد  ذلك ذكرت احلالتان وأدري احلكم عليهما على السوا ، فكانت للة (ف  تق  هلما 

 أد) بتمامها دوااب ل(إما). 
 وأكررد فعرر  الشرررط بنررون التوكيررد لتحقيررق الررربل بررني مضررمون اجلررواب ومضررمون الشرررط يف الودررود. وقرررأ اجلمهررور (إمررا 

 يبلمن) على أن (أحدمها) فاع  (يبلمن) ف  تلحق الفع  ع مة ألن فاعله اسم ظاهر. 
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وقررأ محررزة والكسرالي وهلرر  (يبلمران) أبلرر  التثنيرة ونررون مشرددة والضررما فاعر  عالررد إىل الوالردين يف قولرره (وابلوالرردين  
ليس احلكم الدتماعهما فقرل بر  هرو للحرالتني إحساان)، فيكون (أحدمها أو ك مها) بدال من أل  املثىن تنبيها على أنه 

 على التوزيع. 
وايطرراب ب(عنرردك) لكرر  مررن يصررلح لسررماع الكرر م فرريعم كرر  راطررب بقرينررة سرربق قولرره (أال تعبرردوا إال إايف)، وقولرره  

 ال حق (ربكم أعلم مبا نفوسكم). 
ديد الفا ، واي د يف حركرة الفرا ، فقررأ (أد) اسم فع  مضارع معناف أتضخر. وفيه كثاة أشهرها كلها ضم اهلمزة وتش 

انفع، وأبو دعفر، وحفص عن عاصم  بكسر الفا  منونة  . وقررأ ابرن كثرا، وابرن عرامر، ويعقروب  بفرتح الفرا  غرا منونرة  
 . وقرأ الباقون  بكسر الفا  غا منونة. 

ن األذخ الرذي أقلرره األذخ ابللسرران ولريس املقصررود مررن النهري عررن أن يقررول هلمرا (أد) هاصررة، وإمنررا املقصرود النهرري عرر 
أبودز كلمة، وأبهنا غا دالة على أكثر من حصرول الضرجر لقالهرا دون شرتم أو ذم، فريفهم منره النهري ممرا هرو أشرد أذخ 

 بطريق فحوخ ايطاب ابألوىل. 
ل: هنرررف مث عطرر  عليرره النهرري عررن هنرمهررا لررئ   سررب أن ذلررك أتديررب لصرر حهما ولرريس ابألذخ. والنهررر: الزدررر، يقررا 

 وانتهزف. 
مث أمر إبكررام القرول هلمرا. والكررمي مرن كر  شري : الرفيرع يف نوعره. وتقردم عنرد قولره تعراىل (وممفررة ورزق كررمي) يف سرورة  

 األنفال. 
وهبذا األمر انقطع العذر حبيث إذا رأخ الولد أن ينصح ألحد أبويه أو أن  ذرف مما قد يضر به أدخ إليره ذلرك بقرول لرني  

 قع. حسن الو 
مث ارتقى يف الوصاية ابلوالدين إىل أمر الولد ابلتواضع هلما تواضعا يبلغ حد الذل هلما إلزالة وحشة نفوسهما إن صارا يف  

حادة إىل معونة الولد، ألن األبوين يبميان أن يكوان مها النافعني لولدمها. والقصد من ذلك التخلق بشكرف على إنعامهما 
 السابقة عليه. 

عبا عن التواضع بتصويرف يف هيئة تذل  الطالر عندما يعرتيه هود من طالر أشد منه إذ كف  دناحه متذل . وصيغ الت 
 ففي الرتكيب استعارة مكنية واجلناح ختيي  مبنزلة األظفار للمنية يف قول أيب ذؤيب:          

نفرع ومبنزلرة ختيير  اليرد للشرمال  بفرتح الشرني  والزمرام وإذا املنية أنثبت أظفارها                      ألفيت ك  متيمة ال ت  
 للقرة يف قول لبيد:          

وغداة ريح قد كشفررت وقرررة                      إذ أصربحت بيرد الشرمال زمامهرا. وجممروع هرذف االسرتعارة متثير . وقرد   
 تقدم يف قوله (واهف  دناحك للمؤمنني) يف سورة احلجر. 

لرمحة) عوض عن املضراد إليره، أي مرن رمحترك إايمهرا. و(مرن) ابتداليرة، أي الرذل الناشرئ عرن الرمحرة ال والتعري  يف (ا  
عن ايود أو عن املداهنة. واملقصود اعتياد النفس على التخلق ابلرمحة ابستحضار ودوب معاملته إايمها هبرا حرىت يصرا 

 له هلقا، كما قي :          
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هرذف أحكرام عامرة يف الوالردين وإن كراان مشرركني، وال يطاعران يف معصرية وال كفرر كمرا يف إن التخلرق أييت دونره ايلرق و   
 عية سورة العنكبوت. 

   
 

 2446صفحة : 
 
ومقتضررى اآليررة التسرروية بررني الوالرردين يف الرررب وإرضرراؤمها معررا يف ذلررك، ألن موردهررا لفعرر  يصرردر مررن الولررد  ررو والديرره   

عدا ذلك مما كتل  فيه األبوان ويتشاحان يف طلب فع  الولد إذا   ميكن اجلمع برني وذلك قاب  للتسوية. و  تتعرض ملا 
رغبتيهما أبن أيمرف أحد األبوين بضد ما أيمرف به اآلهر. ويظهر أن ذلك ةري على أحوال تعارض األدلرة أبن يسرعى إىل 

 العم  بطلبيهما إن استطاع. 
ل النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم مرن أحرق النراس حبسرن صرحابق? قرال:  ويف احلديث الصحيح عرن أيب هريررة: أن ردر  سرأ 

 أمك. قال: مث من? قال: مث أمك. قال: مث من? قال: مث أمك. قال: مث من? قال:مث أبوك  . 
 وهو ظاهر يف ترديح دانب األم ألن سؤال السال  دل على أنه يسأل عن حسن معاملته ألبويه.  
األم على األب وإىل هذا ذهب الليث بن سعد، واحملاسهللا، وأبو حنيفة. وهو ظاهر قول  وللعلما  أقوال: أحدها: ترديح 

عن رتصر اجلامع أن رد  سأل مالكا فقال: إن أيب يف بلد السودان وقد كتب  23مالك، فقد حكى القرايف يف الفرق 
القرررايف يف املسررألة السررابعة مررن  إ  أن أقردم عليرره وأمرري متنعررين مررن ذلررك? فقررال مالررك: أطرع أابك وال تعررص أمررك. وذكررر

 ذلك الفرق أن مالكا أراد منع االبن من ايروج إىل السودان بما إذن األم. 
الثررراين: قرررول الشرررافعية أن األبررروين سررروا  يف الررررب. وهرررذا القرررول يقتضررري ودررروب طلرررب الرتدررريح إذا أمررررا ابنهمرررا أبمررررين  

 متضادين. 
ية أنه قال: ال ه د بني العلمرا  يف أن لرإم ث ثرة أرابع الررب ولرإب الربرع. وحكى القرطهللا عن احملاسهللا يف كتاب الرعا 

وحكى القرطهللا عن الليث أن لرإم ثلثري الررب ولرإب الثلرث، بنرا  علرى اهرت د روايرة احلرديث املرذكور أنره قرال: مث أبروك 
 بعد املرة الثانية أو بعد املرة الثالثة. 

على ما ال ينضبل وأن حمم  احلديث مع اهت د روايتيه على أن األم أردح على  والوده أن  ديد ذلك ابملقدار حوالة 
 اإللال. 

 مث أمر ابلدعا  هلما برمحة هللا إايمها وهي الرمحة الق ال يستطيع الولد إيصاهلا إىل أبويه إال ابالبتهال إىل هللا تعاىل.  
دناح الرذل مرن الرمحرة) فكران ذكرر رمحرة العبرد مناسربة ل نتقرال وهذا قد انتق  إليه انتقاال بديعا من قوله (واهف  هلما  

إىل رمحة هللا، وتنبيها على أن التخلق مبحبة الولد ايا ألبويه يدفعه إىل معاملته إايمها به فيما يعلمانره وفيمرا كفرى عنهمرا 
ثر  : صردقة داريرة، وعلرم بثره حىت فيما يص  إليهما بعد مماهتما. ويف احلديث  إذا مات ابرن عدم انقطرع عملره إال مرن 

 يف صدور الردال، وولد صاس يدعو له شا  . 
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ويف اآليرة إميرا  إىل أن الردعا  هلمرا مسرتجاب ألن هللا أذن فيره. واحلرديث املرذكور مؤيرد ذلرك إذ دعر  دعرا  الولرد عمر   
 ألبويه. 

ولرره (مررا كرران للنررهللا والررذين عمنرروا أن وحكررم هررذا الرردعا  هررا  ابألبرروين املررؤمنني أبدلررة أهرررخ دلررت علررى التخصرريص كق 
 يستمفروا للمشركني) اآلية. 

والكررراد يف قولررره (كمرررا ربيررراين صرررماا) للتشررربيه ا رررازي يعررررب عنررره النحررراة مبعرررىن التعليررر  يف الكررراد، ومثالررره قولررره تعررراىل  
 (واذكروف كما هداكم)، أي ارمحهما رمحة تكافئ ما ربياين صماا. 

 كلم. و(صماا) حال من اي  املت 
واملقصود منه متثير  حالرة هاصرة فيهرا اإلشرارة إىل تربيرة مكيفرة برمحرة كاملرة فرهن األبروة تقتضري رمحرة الوالرد، وصرمر الولرد  

يقتضي الرمحة به ولو   يكن ولدا فصار قوله (كما ربياين صماا) قالما مقرام قولره: كمرا ربيراين ورمحراين برتبيتهمرا. فالرتبيرة 
ها تقتضرري الشرركر عليهررا. والرمحررة حفررظ للودررود مررن ادتنرراب انتهاكرره وهررو مقتضررى الشرركر، تكملررة للودررود، وهرري وحررد

 فجمع الشكر على ذلك كله ابلدعا  هلما ابلرمحة. 
واألمر يقتضي الودوب. وأما مواقع الدعا  هلما ف  تنضبل وهو حبسب حال ك  امرئ يف أوقات ابتهالره. وعرن سرفيان  

 هد فقد امتث . بن عيينة إذا دعا هلما يف ك  تش
ومقصد اإلس م من األمر برب الوالدين وبصلة الرحم ينح  إىل مقصدين:  أحردمها نفسراين وهرو تربيرة نفروس األمرة علرى  

االعرتاد ابجلمي  لصرانعه، وهرو الشركر، ختلقرا أبهر ق البراري تعراىل يف امسره الشركور، فكمرا أمرر بشركر هللا علرى نعمرة 
ن علررى نعمررة اإلةراد الصرروري ونعمرة الرتبيررة والرمحررة. ويف األمرر بشرركر الفضرال  تنويرره هبررا ايلرق والرررزق أمرر بشرركر الوالردي
 وتنبيه على املنافسة يف إسدالها. 

   
 

 2447صفحة : 
 
واملقصد الثاين عمراين، وهو أن تكون أواصر العاللرة قويرة العررخ مشردودة الوثروق فرأمر مبرا  قرق ذلرك الوثروق برني أفرراد   

حسن املعاشرة لايب يف نفوسهم من التحاب والتواد ما يقوم مقام عاطفة األمومة المريزيرة يف األم، مث عاطفرة العاللة، وهو 
األبوة املنبعثة عن إحساس بعضره غريرزي ضرعي  وبعضره عقلري قروي حرىت أن أثرر ذلرك اإلحسراس ليسراوي مبجموعره أثرر 

إلسرر م مررا دعررا إليرره مررن ذلررك بررني بقيررة مراتررب القرابررة علررى عاطفررة األم المريزيررة أو يفوقهررا يف حالررة كرررب االبررن. مث وزع ا
 حسب الدنو يف القرب النسهللا مبا شرعه من صلة الرحم، وقد عزز هللا قابلية االنسياق إىل تلك الشرعة يف النفوس. 

طيعة. فقال دا  يف احلديث:  أن هللا ملا هلق الرحم أهذت بقالمة من قوالم العر  وقالت: هذا مقام العالذ بك من الق 
 هللا: أما ترصني أن أص  من وصلك وأقطع من قطعك  . ويف احلديث:  إن هللا دع  الرحم من امسه الرحيم  . 
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ويف هذا التكوين ألواصر القرابة ص ح عظيم لإمة تظهر عاثرف يف مواسراة بعضرهم بعضرا، ويف ا راد بعضرهم مرع بعر ،  
 ر وأنثى ودعلناكم شعواب وقبال  لتعارفوا). قال تعاىل (اي أيها الناس إان هلقناكم من ذك

وزادف اإلس م توثيقا مبا يف تضاعي  الشريعة من أتكيد شد أواصر القرابة أكثر مما حاوله ك  دين سل . وقد بينا ذلك  
 يف اببه من كتاب  مقاصد الشريعة اإلس مية  . 

[) ترذيي  آليرة األمرر ابإلحسران ابلوالردين 25 غفرورا](ربكرم أعلرم مبرا يف نفوسركم إن تكونروا صراحلني فهنره كران لإوابرني 
وما فص  به، وما يقتضيه األمر من اهت د أحوال املأمورين هبذا األمر قبر  ورودف برني موافرق ملقتضراف ومفررط فيره، ومرن 

 اهت د أحواهلم بعد ورودف من حمافظ على االمتثال، ومقصر عن قصد أو عن ابدرة غفلة. 
 تضاعي  ذلك وما يقتضيه يعتمد هلرو  النيرة ليجرري العمر  علرى ذلرك ايلرو  كرام  ال تكلر  وملا كان ما ذكر يف 

فيه وال تكاس ، فلذلك ذيله أبنه املطلرع علرى النفروس والنروااي، فوعرد الولرد ابملمفررة لره إن هرو أدخ مرا أمررف هللا بره لوالديره 
) أي ممتثلني ملا أمرمت به. وغرا أسرلوب الضرما فعراد إىل وافيا كام . وهو مما يشمله الص ح يف قوله (إن تكونوا صاحلني

 ضما لع املخاطبني ألن هذا يشرتك فيه الناس كلهم فضما اجلمع أنسب به. 
وملا مش  الص ح الص ح الكام  والص ح املشوب ابلتقصا ذيله بوص  األوابني املفيد بعمومه معرىن الردروع إىل هللا،  

ا يرضيه، ففهم من الك م معىن احتباك بطريق املقابلة. والتقدير: إن تكونروا صراحلني أوابرني إىل هللا أي الردوع إىل أمرف وم
 فهنه كان للصاحلني حمسنا ولإوابني غفورا. وهذا يعم املخاطبني وغاهم، وهبذا العموم كان تذيي . 

قررر ع عمرررا كرمررره ابجلررروع إىل احلالرررة وهرررذا األوب يكرررون مطرررردا، ويكرررون معرضرررا للتقصرررا والتفرررريل، فيقتضررري طلرررب اإل 
املرضية، وك  ذلك أوب وصاحبه عيب، فصيغ له مثال املبالمرة (أواب) لصرلوحه امليالمرة لقروة كيفيرة الوصر  وقروة كميتره. 
فامل زم لإمثال يف سالر األحوال املراقب لنفسه أواب لشدة حمافظته علرى األوبرة إىل هللا، واململروب ابلتفرريل يرؤوب كلمرا 

 ادع نفسه وذكر ربه، فهو أواب لكثرة ردوعه إىل أمر ربه، وك  من الصاحلني. ر 
ويف قوله (ربكم أعلم مبا نفوسكم) ما يشم  ليع أحوال النفوس وهاصة حالة التفرريل وبروادر املخالفرة. وهرذا مرن رمحرة  

 هللا تعاىل شلقه. 
 يق و ذير ليكون املسلم على نفسه رقيبا. وقد لعت هذف اآلية مع إةازها تيساا بعد تعسا مشواب بتضي 
(وعت ذا القرررمب حقرره واملسرركني وابررن السرربي ) القرابررة كلهررا متشررعبة عررن األبرروة فرر  درررم انتقرر  مررن الكرر م علررى حقرروق  

 األبوين إىل الك م على حقوق القرابة. 
واحلوالرة فيره مرا هرو معررود وعلرى  وللقرابة حقان: حق الصلة، وحق املواسراة. وقرد لعهمرا درنس احلرق يف قولره (حقره) 

 أدلة أهرخ. 
 وايطاب لما معني مث  قوله (إما يبلمن عندك الكرب).  
والعدول عن ايطاب ابجلمع يف قوله (ربكم أعلم مبرا يف نفوسركم إن تكونروا صراحلني) اآليرة إىل ايطراب ابإلفرراد بقولره   

حرردة عرردة مرررات، واملخاطررب غررا معررني فهررو يف معررىن اجلمررع. (وعت ذا القرررمب) تفررنن لتجنررب كراهررة إعررادة الصرريمة الوا
 واجلملة معطوفة على للة (أال تعبدوا إال إايف) ألهنا من للة ما قضى هللا به. 
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واإليتا : اإلعطا  وهو حقيقة يف إعطا  األشريا ، وجمراز شرالع يف الرتمكن مرن األمرور املعنويرة كحسرن املعاملرة والنصررة.   

 ومنه قول النهللا صلى هللا عليه وسلم:  ورد  عاتف هللا احلكمة فهو يقضي هبا  احلديث. 
 وإط ق اإليتا  هنا صاس للمعنيني كما هي طريقة القرعن يف توفا املعاين وإةاز األلفاي.  
بينرة شررروطها عنررد وقرد بينررت أدلررة شررعية حقرروق ذي القرررمب ومراتبهرا: مررن وادبررة مثر  بعرر  النفقررة علرى بعرر  القرابررة م 

 الفقها ، ومن غا وادبة مث  اإلحسان. 
ولرريس هلاترره تعلررق حبقرروق قرابررة النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم ألن حقرروقهم يف املررال تقررررت بعررد اهلجرررة ملررا فرضررت الزكرراة  

. وعرن علري وشرعت املماو واألفيا  وقسمتها. ولذلك مح  لهور العلما  هذف اآلية على حقوق قرابة النسب بني النراس
 زين العابدين أهنا تشم  قرابة النهللا صلى هللا عليه وسلم. 

والتعري  يف (القرمب) تعري  اجلنس، أي القرمب منك، وهو الرذي يعررب عنره أبن (أل) عروض عرن املضراد إليره. ومبناسربة  
 ذكر إيتا  ذي القرمب عط  عليه من مياثله يف استحقاق املواساة. 

قرال تعراىل (وال  ضرون علرى طعرام املسركني) وقولره (أو إطعرام يف يروم ذي مسرمبة يتيمرا ذا  وحق املسركني هرو الصردقة. 
مقربررة أو مسرركينا ذا مرتبررة). وقررد بينررت عايت وأحاديررث كثرراة حقرروق املسرراكني وأعظمهررا عيررة الزكرراة ومراتررب الصرردقات 

 الوادبة وغاها. 
 حلي الذي مير به حق ضيافته. (وابن السبي ) هو املسافر مير حبي من األحيا ، فله على ا 
وحقوق األضياد يف ك م النهللا صلى هللا عليه وسلم كقوله:  من كان يؤمن اب  واليوم اآلهرر فليكررم ضريفه دالزتره يروم  

 وليلة  . 
وكانررت ضرريافة ابررن السرربي  مررن أصررول احلنيفيررة ممررا سررنه إبررراهيم  عليرره السرر م  قررال احلريررري:  وحرمررة الشرريخ الررذي سررن  
 رخ  . الق
 وقد دع  البن السبي  نصيب الزكاة.  
 وقد لعت هذف اآلية ث   وصااي أوصى هللا به بقوله (وقضى ربك..)اآلايت.  
فأمررا إيتررا  ذي القرررمب فاملقصررد منرره مقررارب للمقصررد مررن اإلحسرران للوالرردين رعيررا ال رراد املنبررت القريررب وشرردا آلصرررة  

 ك ص ح عظيم لنظام القبيلة وأمنها وذنبها عن حوزهتا. العشاة الق تتكون منها القبيلة. ويف ذل
وأما إيتا  املسكني فلمقصرد انتظرام ا تمرع أبن ال يكرون مرن أفررادف مرن هرو يف برؤس وشرقا ، علرى أن ذلرك املسركني ال  

 يعدوا أن يكون من القبيلة يف المالب أقعدف العجز عن العم  والفقر عن الكفاية. 
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ف كمرال نظرام ا تمرع، ألن املرار بره مرن غرا بنيرة حبادرة عظيمرة إىل اإليروا  لري  ليقيره مرن عروادي  وأما إيتا  ابن السربي  
[ إن املبرذرين  26الوحو  واللصو ، وإىل الطعام والدد  أو التظل  من إضرار اجلوع والفقر أو احلر. (وال تبذر تبذيرا]

كر البذل احملمود وكان ضدف معروفا عند العرب أعقبه بذكرف [) ملا ذ 27كانوا إهوان الشياطني وكان الشيطان لربه كفورا]
 للمناسبة. 

وألن يف االنكفاد عن البذل غا احملمود الذي هو التبذير استبقا  للمال الذي يفي ابلبذل املأمور به، فاالنكفراد عرن  
قرد وقرع موقرع االسرتطراد يف  هذا تيسا لذاك وعون عليه، فهذا وإن كان غرضا مهما من التشريع املسوق يف هرذف اآلايت

أثنا  الوصااي املتعلقة إبيتا  املرال ليظهرر كونره وسريلة إليترا  املرال ملسرتحقيه، وكرون مقصرودا ابلوصراية أيضرا لذاتره. ولرذلك 
سيعود الك م إىل إيتا  املال ملستحقيه بعد الفرا  من النهي عن التبذير بقوله (وإما تعرضرن عرنهم) اآليرة، مث يعرود الكر م 

 إىل ما بني أحكام التبذير بقوله (وال جتع  يدك مملولة إىل عنقك). 
وليس قوله (وال تبذر تبذيرا) متعلقا بقوله (وعت ذا القرمب حقه) اخل.. ألن التبرذير ال يوصر  بره برذل املرال يف حقره ولرو   

 كان أكثر من حادة املعطى  ابلفتح  . 
 تعبدوا إال إايف) ألهنا من للة ما قضرى هللا بره، وهري معرتضرة برني للرة فجملة (وال تبذر تبذيرا) معطوفة على للة (أال 

 (وعت ذا القرمب حقه) اآلية وللة (وإما تعرض عنهم) اآلية، فتضمنت هذف اجلملة وصية سادسة مما قضى هللا به. 
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الفساد تبذير، ولو كان املقردار قلري ، وإنفاقره يف  والتبذير: تفريق املال يف غا ودهه، وهو مرادد اإلسراد، فهنفاقه يف  

املبراح إذا بلررغ حررد السرررد تبررذير، وإنفاقرره يف ودرروف الرررب والصر ح لرريس بتبررذير. وقررد قررال بعضررهم ملررن رعف ينفررق يف ودرروف 
 ايا: ال ها يف السرد، فأدابه املنفق: ال سرد يف ايا، فكان فيه من بديع الفصاحة حمسن العكس. 

النهررري عرررن التبرررذير هرررو أن املرررال دعررر  عوضرررا القتنرررا  مرررا  تررراج إليررره املرررر  يف حياتررره مرررن ضررررورايت وحاديرررات وودررره  
و سينات. وكان نظام القصد يف إنفاقه ضامن كفايته يف غالب األحوال حبيث إذا أنفق يف ودهه على ذلك الرتتيب بني 

ليره أشرد احتيادرا، وجتراوز هرذا احلرد فيره يسرمى تبرذيرا الضروري واحلادي والتحسيين أمن صاحبه من ايصاصة فيما هو إ
ابلنسرربة إىل أصررحاب األمرروال ذات الكفرراد، وأمررا أهرر  الرروفر والثررروة فررإن ذلررك الرروفر عت مررن أبررواب اتسررعت ألحررد 
فضراقت علرى عهررر ال حمالرة ألن األمرروال حمردودة، فررذلك الروفر ةررب أن يكرون حمفوظررا إلقامرة أود املعرروزين وأهر  احلادررة 

ين يزداد عددهم مبقدار وفرة األموال الق أبيدي أه  الوفر واجلدة، فهو مرصود إلقامرة مصراس العاللرة والقبيلرة وابلترا  الذ
 مصاس األمة. 
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فأحسررن مررا يبررذل فيرره وفررر املررال هررو امتسرراب الزلفررى عنررد هللا، قررال تعرراىل (وداهرردوا أبمرروالكم وأنفسرركم يف سرربي  هللا)،  
مه. وقدميا قال املث  العريب (نعم العون على املرو ة اجلدة). قرال... (اللهرم هرب   محردا، وهرب واكتساب احملمدة بني قو 

   جمدا، فهنه ال محد إال بفعال، وال فعال إال مبال). 
واملقصررد الشرررعي أن تكررون أمرروال األمررة عرردة هلررا وقرروة البتنررا  أسرراس جمرردها واحلفرراي علررى مكانتهررا حررىت تكررون مرهونرره  

 وقة بعني االعتبار غا حمتادة إىل من قد يستم  حادتها فيبتز منافعها ويدهلها  ت نا سلطانه. اجلانب مرم
وهلذا أضاد هللا تعاىل األموال إىل ضما املخاطبني يف قوله (وال تؤتوا السفها  أموالكم الق دع  هللا لكم قيما) و  يق   

نسررتم مررنهم رشرردا فررادفعوا إلرريهم أمررواهلم) فأضررافها إلرريهم حررني صرراروا أمررواهلم مررع أهنررا أمرروال السررفها ، لقولرره بعرردف (فررهن ع
 رشدا . 

وما منع السفها  من التصرد يف أمواهلم إال هشية التبذير. ولذلك لو تصرد السفيه يف شي  من مالره تصررد السرداد  
 والص ح ملضى. 

ال تبرررذر، ال تبرررذر، مرررع مرررا يف املصررردر مرررن  وذكرررر املفعرررول املطلرررق (تبرررذيرا) بعرررد (وال تبرررذر) لتأكيرررد النهررري كأنررره قيررر : 
 استحضار دنس املنهي عنه استحضارا ملا تتصور عليه تلك احلقيقة مبا فيها من املفاسد. 

 وللة (إن املبذرين) تعري  اجلنس، أي الذين عرفوا هبذف احلقيقة كالتعري  يف قوله (هدخ للمتقني).  
ا املفارق ألن ذلك شأن األخ، كقوهلم: أهو العلم، أي م زمه واملتص  واإلهوان لع أخ، وهو هنا مستعار للم زم غ 

 به، وأهو السفر ملن يكثر األسفار. وقول عدي بن زيد:          
وأهو احلضر إذ بناف وإذ ددلة جتهللا إليه وايابور يريد صاحب قصر احلضر، وهرو ملرك بلرد احلضرر املسرمى الضريزن برن   

 يطرون. معاوية القضاعي امللقب الس
 واملعىن: أهنم من أتباع الشياطني وحلفالهم كما يتابع األخ أهاف.  
وقد زيد أتكيد ذلك بلفظ (كانوا) املفيرد أن تلرك األهروة صرفة راسرخة فريهم، وكفرى حبقيقرة الشريطان كراهرة يف النفروس  

 واستقباحا. 
إما إسراد يستنزد املال يف السفاسر  واللرذات ومعىن ذلك: أن التبذير يدعو إليه الشيطان ألنه إما إنفاق يف الفساد و  

 فيعط  اإلنفاق يف ايا وك  ذلك يرضي الشيطان، ف  درم أن كان املتصفون ابلتبذير من دند الشيطان وإهوانه. 
أن  وهذا  ذير من التبذير، فهن التبذير إذا فعله املر  اعتادف فأدمن عليه فصار له هلقا ال يفارقه شرأن األهر ق الذميمرة 

يسه  تعلقها ابلنفوس كما ورد يف احلديث  إن املر  ال يزال يكرذب حرىت يكترب عنرد هللا كرذااب)، فرهذا برذر املرر    يلبرث 
أن يصا من املبذرين، أي املعروفني هبذا الوص ، واملبذرون إهوان الشياطني، فليحذر املر  من عم  هو من شأن إهوان 

الشياطني. وهبذا يتبني أن يف الك م إةاز حذد تقديرف: وال تبذر تبذيرا فتصرا  الشياطني، وليحذر أن ينقلب من إهوان
مرن املبرذرين إن املبرذرين كرانوا إهروان الشرياطني. والرذي يردل علرى احملرذود أن املرر  يصردق عليره أنره مرن املبرذرين عنرردما 

 يبذر تبذيرة أو تبذيرتني. 
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 2450صفحة : 

 
ن الشيطان لربه كفورا). وهذا  ذير شديد من أن يفضري التبرذير بصراحبه إىل الكفرر تردرةا مث أكد التحذير جبملة (وكا  

بسرربب التخلررق ابلطبررالع الشرريطانية، فيررذهب بترردهور يف مهرراوي الضرر لة حررىت يبلررغ برره إىل الكفررر، كمررا قررال تعرراىل (وإن 
وز محر  الكفرر هنرا علرى كفرر النعمرة فيكرون الشياطني ليوحون إىل أوليالهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ملشركون). وةر

أقررررب دردرررات إىل حرررال التخلرررق ابلتبرررذير، ألن التبرررذير صررررد املرررال يف غرررا مرررا أمرررر هللا بررره فهرررو كفرررر لنعمرررة هللا ابملرررال. 
 فالتخلق به يفضي إىل التخلق واالعتياد لكفران النعم. 

واة، إذ كران املبرذر مؤاهيرا للشريطان وكران الشرريطان  وعلرى الرودهني فرالك م درار علرى مرا يعررد يف املنطررق بقيراس املسرا 
 كفورا، فكان املبذر كفورا ابمل ل أو ابلدردة القريبة. 

وقررد كرران التبررذير مررن هلررق أهرر  اجلاهليررة، ولررذلك يتمرردحون بصررفة املررت د واملهلررك املررال، فكرران عنرردهم امليسررر مررن  
 لكفر، وهي من املذام، وأدهبم آبداب احلكمة والكمال. أسباب اإلت د، فحذر هللا املؤمنني من التلبس بصفات أه  ا

[) عطرر  علرى قولره (وعت ذا القررمب حقرره 28(وإمرا تعرضرن عرنهم ابتمرا  رمحررة مرن ربرك تردوهرا فقرر  هلرم قروال ميسرورا] 
 واملسكني) ألنه من متامه. 

نره علرى وزان نظرم قولره (وقضرى وايطاب لما معني ليعم ك  راطب. واملقصرود ابيطراب النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم أل 
ربرك أال تعبردوا إال إايف) فررهن املوادهرة ب(ربررك) يف القررعن دررا ت غالبرا يطرراب النرهللا صررلى هللا عليره وسررلم. ويعدلره مررا 
روي أن النررهللا كرران إذا سررأله أحررد مرراال و  يكررن عنرردف مررا يعطيرره يعرررض عنرره حيررا  فنبهرره هللا إىل أدب أكمرر  مررن الررذي 

 من ذلك تعليم لسالر األمة.  تعهدف من قب  و ص 
 وضما (عنهم) عالد إىل ذي القرمب واملسكني وابن السبي .  
واإلعراض: أصله ضد اإلقبال مشتق من العرض  بضم العني  أي اجلانب، فأعرض مبعىن أعطى دانبه (وإذا أنعمنا علرى  

ن اإلمسراك ي زمره اإلعرراض، أي إن سرألك اإلنسان أعرض وأنخ جبانبره) وهرو هنرا جمراز يف عردم اإليترا  أو كنايرة عنره أل
أحدهم عطا  فلم جتبه إليه أو إن   تفتقدهم ابلعطا  املعرود فتبالنت عن لقالهم حيرا  مرنهم أن ت قريهم بيرد فارغرة فقر  

 هلم قوال ميسورا. 
سررر السررني  كمررا وامليسررور: مفعررول مررن اليسررر، وهررو السررهولة، وفعلرره مبررين للمجهررول. يقررال: يسررر األمررر  بضررم اليررا  وك 

يقرال: سرعد الردر  و رس، واملعرىن دعرر  يسراا غرا عسرا، وكرذلك يقرال: عسررا. والقرول امليسرور: اللرني احلسرن املقبررول 
عنرردهم، شرربه املقبررول ابمليسررور يف قبررول الررنفس إايف ألن غررا املقبررول عسررا. أمررر هللا إبرفرراق عرردم اإلعطررا  لعرردم املودرردة 

 د عند املوددة، لئ   م  اإلعراض على قلة االكرتا  والشح. يقول لني حسن ابالعتذار والوع
وقرد شرررط اإلعررراض بشررطني: أن يكررون إعراضررا البتمررا  رزق مرن هللا، أي إعراضررا لعرردم اجلردة ال اعرتاضررا لبخرر  عررنهم،  

 كما قال بشار:          وأن يكون معه قول لني يف االعتذار وعلم من قوله (ابتما  رمحة من ربك) أنه اعتذار صادق وليس تعل   
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وللبخيرر  علررى أموالررره عرلررر                       زرق العيررون عليهررا أودرره سررود فقولرره (ابتمررا  رمحررة مررن ربررك) حررال مررن   
ضررما (تعرضررن) مصرردر ابلوصرر ، أي مبتميررا رمحررة مررن ربررك. و(تردوهررا) صررفة ل(رمحررة). والرمحررة هنررا هرري الرررزق الررذي 

 لسياق. وفيه إشارة إىل أن الرزق سبب للرمحة ألنه إذا أعطاف مستحقه أثيب عليه، وهذا إدماج. يتأتى منه العطا  بقرينة ا
ويف ضررمن هررذا الشرررط أتديررب للمررؤمن إن كرران فاقرردا مررا يبلررغ برره إىل فعرر  ايررا أن يردررو مررن هللا تيسررا أسرربابه، وأن ال  

البررذل اآلن وهررو راج أن يسرره  لرره يف املسررتقب    ملرره الشررح علررى السرررور بفقررد الرررزق للراحررة مررن البررذل حبيررث ال يعرردم
حرصا على فضيلته، وأنه ال ينبمي أن يعرض عن ذي القرمب واملسركني وابرن السربي  إال يف حرال ردرا  حصرول نعمرة فرهن 

 حصلت أعطاهم. 
 [)   29(وال جتع  يدك مملولة إىل عنقك وال تبسطها ك  البسل فتقعد ملوما حمسورا] 
 

 2451صفحة : 
 
د إىل بيان التبذير والشح، فاجلملة عط  على للة (وال تبذر تبذيرا). ولوال ختل  الفص  بينهما بقوله (وإما تعرضن عو   

عررنهم ابتمررا  رمحررة مررن ربررك) اآليررة لكانررت للررة (وال جتعرر  يرردك مملولررة إىل عنقررك) غررا مقرتنررة بررواو العطرر  ألن شررأن 
عطفهرا اهتمامرا هبرا ةعلهرا مسرتقلة ابلقصرد ألهنرا مشرتملة علرى زايدة  البيان أن ال يعط  على املبرني، وأيضرا علرى أن يف

 على البيان مبا فيها من النهي عن البخ  املقاب  للتبذير. 
وقررد أتررت هررذف اآليررة تعليمررا مبعرفررة حقيقررة مررن احلقررالق الدقيقررة فكانررت مررن احلكمررة. ودررا  نظمهررا علررى سرربي  التمثيرر   

 فصيمت احلكمة يف قالب الب غة . 
أما احلكمة فهذا بينت أن احملمود يف العطا  هو الوسل الواقرع برني طرريف اإلفرراط والتفرريل، وهرذف األوسراط احملامردة برني ف 

املررذام مررن كرر  حقيقررة هلررا طرفرران. وقررد تقرررر يف حكمررة األهرر ق أن لكرر  هلررق طرررفني ووسررطا، فالطرفرران إفررراط وتفررريل 
هرو العردل، فاإلنفراق والبرذل حقيقرة أحرد طرفيهرا الشرح وهرو مفسردة وك مها مقر مفاسد للمصدر وللمورد، وأن الوسل 

للمحاويج ولصاحب املال إذ ةر إليره كراهيرة النراس إايف وكراهيتره إايهرم. والطررد اآلهرر التبرذير واإلسرراد، وفيره مفاسرد 
ال يف مواضعه لذي املال وعشاته ألنه يصرد ماله عن مستحقه إىل مصارد غا دديرة ابلصرد، والوسل هو وضع امل

 وهو احلد الذي عرب عنه يف اآلية بنفي حالني بني (ال وال). 
وأما الب غة فبتمثي  الشح واإلمساك بم  اليد إىل العنق، وهو متثير  مبرين علرى ختير  اليرد مصردرا للبرذل والعطرا ، وختير   

هود يد هللا مملولة) مث قال (بر  يرداف بسطها وغلها شحا، وهو ختي  معرود لدخ البلما  والشعرا ، قال تعاىل (وقالت الي
 مبسوطتان) وقال األعشى:          

يداك يدا صدق فك  مرفريدة                      وكر  إذا مرا ضرني ابملرال تنفرق ومرن مث قرالوا: لره يرد علرى فر ن، أي   
ابملرال ابلررذي غلرت يرردف إىل  نعمرة وفضر ، فجررا  التمثير  يف اآليررة مبنيرا علرى التصرررد يف ذلرك املعررىن بتمثير  الرذي يشررح

عنقه، أي شدت ابلم ، وهو القيد من السا يشد به األسا، فهذا غلت اليد إىل العنق تعدر التصرد هبا فتعط  االنتفاع 
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هبررا فصررار مصرردر البررذل معطرر  فيرره، وبضرردف مثرر  املسرررد بباسررل يرردف غايررة البسررل وهنايترره وهررو املفرراد مررن قولرره (كرر  
لذي ال بسل بعدف، وهو معرىن النهايرة. وقرد تقردم مرن هرذا املعرىن قولره تعراىل (وقالرت اليهرود يرد البسل) أي البسل كله ا

 هللا مملولة) إىل قوله (ب  يداف مبسوطتان ينفق كما يشا ) يف سورة العقود. وهذا قالب الب غة املصوغة يف تلك احلكمة. 
بطريقرة النشرر املرترب، فرامللوم يردرع إىل النهري عرن الشرح،  وقوله (فتقعد ملوما حمسورا) دواب لك  النهيني علرى التوزيرع 

 واحملسور يردع إىل النهي عن التبذير، فهن الشحيح ملوم مدموم. وقد قي :          
 إن البخي  ملوم حيثما كاان وقال زها:            
احملسررور: املنهرروك القرروخ. يقررال: ومررن يررك ذا فضرر  فيبخرر  بفضررله                      علررى قومرره يسررتمن عنرره ويررذمم و   

بعا حسا، إذا أتعبه السا فلم تبق له قوة، ومنه قوله تعاىل (ينقلب إليك البصر هاسئا وهرو حسرا). واملعرىن: غرا قرادر 
 على إقامة شؤونك. وايطاب لما معني. وقد مضي الك م على (تقعد) عنفا. 

[) موقرع هرذف اجلملرة موقرع اعررتاض ابلتعلير  ملرا 30برادف هبراا بصراا](إن ربك يبسل الرزق ملن يشا  ويقدر إنه كان بع 
تقردم مررن األمررر إبيترا  ذي القرررمب واملسرراكني، والنهري عررن التبررذير، وعرن اإلمسرراك املفيررد األمرر ابلقصررد، أبن هررذا وادررب 

ن ذلك. ولريس الشرح مببرق مرال الناس يف أمواهلم ووادبهم  و قرابتهم وضعفا  عشالرهم، فعليهم أن ميتثلوا ما أمرهم هللا م
 الشحيح لنفسه، وال التبذير مبمن من يبذر فيهم املال فهن هللا قدر لك  نفس رزقها. 

فيجوز أن يكون الك م داراي على سنن ايطاب السابق لما معني. وةوز أن يكون قد حول الك م إىل هطراب النرهللا  
األوىل بعلرم هرذف احلقرالق العاليرة، وإن كانرت أمتره مقصرودة ابيطراب صلى هللا عليه وسلم فودره ابيطراب إىل النرهللا ألنره 

 تبعا له، فتكون هذف الوصااي رللة ابإلقبال على هطاب النهللا صلى هللا عليه وسلم. 
 (ويقدر) ضد (يبسل). وقد تقدم عند قوله تعاىل (هللا يبسل الرزق ملن يشا  ويقدر) يف سورة الرعد.  
    
 

 2452صفحة : 
 
لررة (إنرره كرران بعبررادف هبرراا بصرراا) تعليرر  جلملررة (إن ربررك يبسررل الرررزق) إىل عهرهررا، أي هررو يفعرر  ذلررك ألنرره علرريم ول  

أبحوال عبادف وما يليق بك  منهم حبسب ما دلبت عليه نفوسرهم، ومرا  ر  هبرم مرن أحروال الرنظم العامليرة الرق اقتضرتها 
 احلكمة اإلهلية املودعة يف هذا العا . 

 عا  ابألهبار. والبصا: العا  ابملبصرات. وهذان االمسان اجللي ن يردعان إىل معىن بع  تعلق العلم اإلهلي. وايا: ال 
[) عطرر  للرة حكررم علررى للررة 31(وال تقتلروا أوالدكررم هشررية إمر ق  ررن نرررزقهم وإايكرم إن قررتلهم كرران هطئرا كبرراا] 

لوصرية السرابعة مرن األحكرام املرذكورة يف عيرة (وقضرى ربرك..) حكم للنهي عن فع  ينشأ عن اليأس من رزق هللا. وهذف ا
اآليرة. وغررا أسررلوب اإلضرمار مررن اإلفررراد إىل اجلمرع ألن املنهرري عنرره هنرا مررن أحرروال اجلاهليرة زدرررا هلررم عرن هررذف ايطيئررة 

هرني: األول: أنره الذميمة. وتقدم الك م علرى نظرا هرذف اآليرة يف سرورة األنعرام، ولكرن برني اآليترني فرقرا يف الرنظم مرن ود
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قي  هنا (هشية إم ق) وقي  يف عية األنعام (من إم ق). ويقتضي ذلك أن الرذين كرانوا يئردون بنراهتم يئردوهنن لمرضرني: 
إما ألهنم فقرا  ال يستطيعون إنفاق البنت وال يردون منها إن كربت إعانة على الكسب فهم يئردوهنا لرذلك، فرذلك مرورد 

)، فررهن (مررن) التعليليررة تقتضرري أن اإلمرر ق سرربب قررتلهن فيقتضرري أن اإلمرر ق مودررود حررني قولرره يف األنعررام (مررن إمرر ق
 القت . 

وإما أن يكون احلام  على ذلك ليس فقر األب ولكرن هشرية عرروض الفقرر لره أو عرروض الفقرر للبنرت مبروت أبيهرا، إذ   
، كما قال إسحاق بن هل ، شاعر إس مي كانوا يف داهليتهم ال يورثون البنات، فيكون الدافع للوأد هو توقع اإلم ق

 قدمي:          
 إذا تذكرت بنق حني تنردبرنري                      فاضت لعربة بنق عربيت بردم   
 أحاذر الفقر يوما أن يلرم برهرا                      فيهتك السرت عن حلم على وضم   
 واملوت أكرم نزال على احلروم           هتوخ حيايت وأهوخ موهتا شفقرا              
أهشرى فظاظررة عررم أو دفرررا  أخ                      وكنررت أهشررى عليهرا مررن أذخ الكلررم فلتحررذير املسررلمني مررن عاثر   

هرذف ايرواطر ذكرروا بتحرررمي الروأد ومرا يف معنراف. وقررد كران ذلرك يف للرة مررا تؤهرذ عليره بيعرة النسررا  املؤمنرات كمرا يف عيررة 
املمتحنررة. ومررن فقرررات أهرر  اجلاهليررة: دفررن البنررات. مررن املكرمررات. وكلتررا احلررالتني مررن أسررباب قترر  األوالد تسررتلزم  سررورة

 األهرخ وإمنا التوديه للمنظور إليه ابدئ ذي بد . 
علرى  الوده الثاين: فمن أد  هذا االعتبار يف الفرق للودره األول قير  هنالرك ( رن نررزقكم وإايهرم) بتقردمي ضرما اآلاب  

ضررما األوالد، ألن اإلمرر ق الرردافع للرروأد احملكرري برره يف عيررة األنعررام هررو إمرر ق اآلاب  فقرردم اإلهبررار ابن هللا هررو رازقهررم 
 وكم  أبنه رازق بناهتم. 

وأما اإلم ق احملكي يف هذف اآلية فهو اإلم ق املخشي وقوعه. واألكثر أنه توقع إم ق البنات كمرا رأيرت يف األبيرات،  
 ك قدم اإلع م ابن هللا رازق األبنا  وكم  أبنه رازق عابلهم. وهذا من نكت القرعن. فلذل
واإلم ق: االفتقار. وتقدم الك م على الوأد عند قوله تعاىل (وكذلك زين لكثا من املشركني قت  أوالدهم شركاؤهم) يف  

 سورة األنعام. 
(إن قررتلهم كرران هطئررا كبرراا) أتكيررد للنهرري و ررذير مررن الوقرروع يف وللررة ( ررن نرررزقهم) معرتضررة بررني املتعاطفررات. وللررة  

 املنهي، وفع  (كان) أتكيد للجملة. 
واملراد ابألوالد هصو  البنات ألهنن ال يت كانوا يقتلروهنن وأدا، ولكرن عررب عرنهن بلفرظ األوالد يف هرذف اآليرة ونظالرهرا  

 فظ يف قوله (نرزقهم). ألن البنت يقال هلا: ولد. ودرخ الضما على اعتبار الل
و(ايطأ)  بكسر ايا  وسكون الطا   مصدر هطئ بوزن فرح، إذا أصاب إمثا، وال يكون اإلمث إال عن عمد، قال تعاىل  

 (إن فرعون وهامان ودنودمها كانوا هاطئني) وقال (انصية كاذبة هاطئة). 
م الفاع  رطئ، قال تعاىل (وليس عليكم دنراح فيمرا وأما ايطأ  بفتح ايا  والطا   فهو ضد العمد. وفعله: أهطأ واس 

 أهطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم). وهذف التفرقة هي سر العربية وعليها احملققون من أميتها. 
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 2453صفحة : 
 
عفرر وقرأ اجلمهور (هطئا)  بكسر ايا  وسكون الطا  بعدها مهرزة  ، أي إمثرا. وقررأف ابرن ذكروان عرن ابرن عرامر، وأبرو د  

 (هطأ)  بفتح ايا  وفتح الطا   . وايطأ ضد الصواب، أي أن قتلهم حم  هطأ ليس فيه ما يعذر عليه فاعله. 
وقراف ابن كثا (هطا )  بكسر ايا  وفتح الطا  وأل  بعد الطا  بعردف مهرزة ممردودا  . وهرو فعرال مرن هطرئ إذا أدررم،   

كررد ب(إن) لتحقيقرره ردا علررى أهرر  اجلاهليررة إذ كررانوا يزعمررون أن وأد وهررو لمررة يف هطررأ، وكررأن الفعررال فيهررا للمبالمررة. وأ
البنررات مررن السررداد، ويقولررون: دفررن البنررات مررن املكرمررات. وأكررد أيضررا بفعرر  (كرران) إلشررعار (كرران) أبن كونرره إمثررا أمرررا 

 استقر. 
نرات إميرا  إىل أهنرم كرانوا [) عطر  هرذا النهري علرى النهري عرن وأد الب32(وال تقربوا الز  إنه كان فاحشرة وسرا  سربي ] 

يعدون من أعذارهم يف وأد البنات ايشية من العار الذي قد يلحق من درا  إمهرال البنرات الناشرئ عرن الفقرر الرامري هبرن 
يف مهررراوي العهرررر، وألن يف الرررز  إضررراعة نسرررب النسررر  حبيرررث ال يعررررد للنسررر  مردرررع أيوي اآليرررة وهرررو يشررربه الررروأد يف 

 اإلضاعة. 
فيه بصيمة اجلمع كما درخ يف قوله (وال تقتلروا أوالدكرم هشرية إمر ق) ملثر  مرا ودره بره تميرا األسرلوب ودرخ اإلضمار  

 هنالك فهن املنهي عنه هنا كان من غالب أحوال أه  اجلاهلية. 
 وهذف الوصية الثامنة من الوصااي اإلهلية بقوله تعاىل (وقضى ربك أال تعبدوا إال إايف.  
أق  امل بسة. وهو كناية عن شدة النهي عن م بسرة الرزان، وقريرب مرن هرذا املعرىن قروهلم: مرا كراد  والقرب املنهي عنه هو 

 يفع . 
والرز  يف اصرط ح اإلسر م جمامعررة الردر  امررأة غررا زودتره لره وال مملوكررة غرا ذات الرزوج. وغرري اجلاهليرة الرز : جمامعررة  

 اململوكة للرد  فهو البما . الرد  امرأة حرة غا زوج له وأما جمامعة األمة غا 
وللة (إنه كان فاحشة) تعلي  للنهي عن م بسته تعلي  مبالما فيه من دهات بوصفه ابلفاحشة الدال علرى فعلرة ابلمرة  

احلرد األقصرى يف القربح، وبتأكيرد ذلرك حبررد التوكيرد، وإبقحرام فعر   كران  املرؤذن أبن هرربف وصر  راسرخ مسرتقر، كمرا 
 بذرين كانوا إهوان الشياطني). تقدم فيقوله (إن امل

 واملراد: أن ذلك وص  اثبت له يف نفسه سوا  علمه الناس من قب  أم   يعلموف إال بعد نزول اآلية.  
وأتبرع ذلررك بفعرر  الرذم وهو(سررا  سرربي )، والسربي : الطريررق. وهررو مسررتعار هنرا للفعرر  الررذي ي زمره املررر  ويطررون لرره دأاب  

ة السرا للعمر  كقولره تعراىل (سرنعيدها سراهتا األوىل)، فبرين علرى اسرتعارة السرا للعمر  اسرتعارة استعارة مبنية على اسرتعار 
 السبي  له بع قة امل زمة. وقد تقدم نظاها يف قوله (إنه كان فاحشة ومقتا وسا  سبي ) يف سورة النسا . 
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ال إن كران الرز  بمرا متزودرة وهرو هلر  عظريم وعناية اإلس م بتحرمي الز  ألن فيه إضاعة النسب وتعري  النس  ل مهر 
يف ا تمررع، وألن فيرره إفسرراد النسررا  علررى أزوادهررن واألبكررار علررى أوليررالهن، وألن فيرره تعررري  املرررأة إىل اإلمهررال إبعررراض 

 الناس عن تزودها، وط ق زودها إايها، وملا ينشأ عن الماة من اهلرج والتقات ، قال امرؤ القيس:          
ي حراصا لو يسرون مقتلي فالز  مئنة إلضاعة األنساب ومظنة للتقات  والتهارج فكران درديرا بتملريظ التحررمي قصردا عل  

وتوسرر . ومررن أتمرر  ونظررر دررزم مبررا يشررتم  عليرره الررز  مررن املفاسررد ولررو كرران املتأمرر  ممررن يفعلرره يف اجلاهليررة فقبحرره اثبررت 
دار إدراكرره، فلمررا أيقظهررم التحرررمي   يبررق للنرراس عررذر. وقررد زعررم بعرر  لذاترره، ولكررن العقرر   متفرراوتون يف إدراكرره ويف مقرر

 املفسرين أن هذف اآلية مدنية كما تقدم يف صدر السورة وال وده لذلك الزعم. وقد أشران إىل إبطال ذلك يف أول السورة. 
 يسررررد يف القترر  إنررره كررران (وال تقتلرروا الرررنفس الررق حررررم هللا إال ابحلررق ومرررن قتررر  مظلومررا فقرررد دعلنررا لوليررره سرررلطاان فرر  

[) معلومة حالة العرب يف اجلاهلية من التسرع إىل قت  النفوس فكان حفظ النفوس من أعظم القواعد الكلية 33منصورا]
للشريعة اإلسر مية. ولرذلك كران النهري عرن قتر  الرنفس مرن أهرم الوصرااي الرق أوصرى هبرا اإلسر م أتباعره يف هرذف اآلايت 

 صية التاسعة. اجلامعة. وهذف هي الو 
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والنفس هنا الذات كقوله تعاىل (وال تقتلوا أنفسكم) وقوله (أنه من قت  نفسا بما نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قت    

 الناس ليعا) وقوله (وما تدري نفس أبي أرض متوت). وتطلق النفس على الروح اإلنساين وهي النفس الناطقة. 
 ة بفع  فاع ، أي إزالة احلياة عن الذات. والقت : األمان 
وقوله (حرم هللا) حذد العالد من الصلة إىل املوصول ألنه ضما منصوب بفعر  الصرلة وحذفره كثرا. والتقردير: حرمهرا   

 هللا. وعلق التحرمي بعني النفس، واملقصود  رمي قتلها. 
را مرن قبر  هرذا النهري، إمرا ألنره تقررر مرن قبر  آبايت ووصفت النفس ابملوصرول والصرلة مبقتضرى كرون  ررمي قتلهرا مشرهو  

أهرخ نزلت قب  هذف اآلية وقب  عية األنعام حكما مفرقا ولعت األحكام يف هرذف اآليرة وعيرة األنعرام، وإمرا لتنزير  الصرلة 
هنم دهلوا ما كران منزلة املعلوم ألهنا مما ال ينبمي دهله فيكون تعريضا أبه  اجلاهلية الذين كانوا يستخفون بقت  النفس أب

عليهم أن يعلموف، تنويها هبذا احلكم. وذلك أن النظر يف هلرق هرذا العرا  يهردي العقرول إىل أن هللا أودرد اإلنسران ليعمرر 
به األرض، كما قال تعاىل (هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها)، فاإلقدام على إت د نفرس هردم ملرا أراد هللا بنرا ف، 

شراع برني األمرم يف سرالر العصرور والشررالع مرن عهرد عدم صرون النفروس مرن االعتردا  عليهرا ابإلعردام، على أنه قد تواتر و 
 فبذلك وصفت أبهنا الق حرم هللا، أي عرفت مبضمون هذف الصلة. 

واستثىن من عموم النهي القتر  املصراحب للحرق، أي الرذي يشرهد احلرق أن نفسرا معينرة اسرتحقت اإلعردام مرن ا تمرع،  
 م  يفسرف يف وقت النزول ما هو معرود من أحكام القود على وده اإللال. وهذا جم
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وملررا كانررت هررذف اآلايت سرريقت مسرراق التشررريع لإمررة وإشررعارا أبن سرريكون يف األمررة قضررا  وحكررم فيمررا يسررتقب  أبقرري  
إىل قوله (وأعد له عرذااب جمم  حىت تفسرف األحكام املستأنفة من بعد، مث  عية (وما كان ملؤمن أن يقت  مؤمنا إال هطأ) 

 عظيما). 
 فالبا  يف قوله (ابحلق) للمصاحبة، وهي متعلقة مبعىن االستثنا ، أي إال قت  م بسا للحق.  
واحلق مبعىن العدل، أو مبعىن االستحقاق، أي حق القت ، كما يف احلديث:  فهذا قالوها (أي ال إلره إال هللا) عصرموا مرين  

 ها  . دما هم وأمواهلم إال حبق
وملا كان ايطاب ابلنهي جلميع األمة كما دل عليه الفع  يف سياق النهي كان تعييم احلرق املبريح لقتر  الرنفس موكروال إىل  

 من هلم تعيني احلقوق. 
وملا كانت هذف اآلية انزلة قب  اهلجرة فتعيني احلق ةري على ما هو متعارد بني القبالر ، وهرو مرا سريذكر يف قولره تعراىل  

 هذا (ومن قت  مظلوما) اآلية.  عقب
وحررني كرران املسررلمون وقررت نررزول هررذف اآليررة رتلطررني يف مكررة ابملشررركني و  يكررن املشررركون أهرر  للثقررة هبررم يف الطاعررة  

للشرالع العادلة، وكان قد يعرض أن يعتدي أحد املشركني على أحرد املسرلمني ابلقتر  ظلمرا أمرر هللا املسرلمني أبن املظلروم 
 قال (ومن قت  مظلوما فقد دعلنا لوليه سلطاان) أي قد دع  لو  املقتول تصرفا يف القات  ابلقود أو الدية. ال يظلم، ف

 والسلطان: مصدر من السلطة كالمفران، واملراد به ما استقر يف عوالدهم من حكم القود.  
 ينزوا أوليا  القتي  على القاتر  أو ذويره ليقتلروا وكونه حقا لو  القتي  أيهذ به أو يعفو أو أيهذ الدية أهلمهم هللا إليه لئ  

 منهم من   جتن يداف قت . وهكذا تستمر الرتات بني أهذ ورد، فقد كان ذلك من عوالدهم أيضا. 
 فاملراد ابجلع  ما أرشد هللا إليه أه  اجلاهلية من عادة القود.  
القاتر  الظرا  هرو قتر  للرنفس ابحلرق. وهرذف حالرة هصرها هللا  والقود من للة املسرتثىن بقولره (إال ابحلرق)، ألن القرود مرن 

ابلررذكر لكثرررة وقرروع العرردوان يف بقيررة أايم اجلاهليررة، فررأمر هللا املسررلمني بقبررول القررود. وهررذا مبرردأ صرر ح عظرريم يف ا تمررع 
لرك عرادة داهليرة. اإلس مي، وهو مح  أهله على اتبراع احلرق والعردل حرىت ال يكرون الفسراد مرن طررفني فيتفراقم أمررف، وت

 قال الشميذر احلارثي:          
 فلسنا كمن كنتم ترصريبرون سرلة                      فنقب  ضيما أو  ركرم قراضريا   
ولكررن حكررم السرري  فينرررا مرسرلرررل                      فنرضررى إذا مررا أصرربح السرري  راضرريا فنهررى هللا املسررلمني عررن أن   

قابلوا الظلم ابلظلم كعادة اجلاهلية ب  عليهم أن يتبعوا سبي  اإلنصاد فيقبلوا القود، ولذلك قرال (فر  يكونوا مثاال سيئا ي
 يسرد يف القت ). 
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والسرد: الزايدة على ما يقتضيه احلرق، ولريس هاصرا ابملرال كمرا يفهرم مرن كر م أهر  اللمرة. فالسررد يف القتر  هرو أن   
 مع القات  وهو واضح كما قال املهله  يف األهذ بثأر أهيه كليب:           يقت  غا القات ، أما

ك  قتي  يف كليب غرة                      حىت يعم القت  عل مرة  وأما قت  غا القات  عند العجز عن قت  القات  فقد     
ون الرردما ، أي ةعلررون كيلهررا متفرراوات كررانوا يقتنعررون عررن العجررز عررن القاترر  بقترر  ردرر  مررن قبيلررة القاترر . وكررانوا يتكررايل

 حبسب شرد القتي ، كما قالت كبشة بنت معد يكرب:          
فيقت  دربا ابمرئ   يكن له                      بوا  ولكن ال تكاي  ابلردم البوا : الكر   يف الردم. تريرد فيقتر  القاتر    

 ولكن اإلس م أبط  التكاي  ابلدم.  وهو املسمى دربا، وإن   يكن كفؤا لعبد هللا أهيها،
وضررما (يسرررد) بيررا  الميبررة، يف قرررا ة اجلمهررور، يعررود إىل الررو  مظنررة السرررد يف القترر  حبسررب مررا تعررودوف. وقرررأ محررزة،  

 والكسالي، وهل   بتا  ايطاب  أي هطاب للو . 
قررود فلمرراذا يتجررراوز احلررد مررن النصرررر إىل وللررة (إنرره كررران منصررورا) اسررتئناد، أي أن و  املقترررول كرران منصررورا حبكرررم ال 

 االعتدا  والظلم ابلسرد يف القت . حذرهم هللا من السرد يف القت  وذكرهم أبنه دع  للو  سلطاان على القات . 
وقررد أكررد ذلررك حبرررد التوكيررد وإبقحررام (كرران) الرردال علررى أن ايررا مسررتقر الثوبررت. وفيرره إميررا  إىل أن مررن جترراوز حررد  

 رد يف القت  ال ينصر. العدل إىل الس
ومررن نكررت القرررعن وب غترره وإعجررازف ايفرري اإلتيرران بلفررظ (سررلطان) هنررا الظرراهر يف معررىن املصرردر، أي السررلطة واحلررق  

والصرراس إلرادة إقامررة السررلطان، وهرررو اإلمررام الررذي أيهررذ احلقررروق مررن املعترردين إىل املعترردخ علررريهم حررني تنررتظم دامعرررة 
 ا  إىل أن هللا سيجع  للمسلمني دولة دالمة، و  يكن للمسلمني يوم نزول اآلية سلطان. املسلمني بعد اهلجرة. ففيه إمي

وهرذا احلكرم منرروط ابلقتر  احلرراد  برني األشررخا  وهرو قترر  العردوان، فأمرا القترر  الرذي هررو حلمايرة البيضررة والرذب عررن  
اعرة املخراطبني علرى مرا تقردم يف قولره تعراىل احلوزة، وهو اجلهاد، فله أحكام أهرخ. وهبذا تعلم التوديره ل تيران بضرما ل

 (وال تقتلوا أوالدكم هشية إم ق) وما عط  عليه من الضمالر. 
واعلم أن للة (ومن قت  مظلوما) معطوفة على للة (وال تقتلوا النفس الق حررم هللا إال ابحلرق) عطر  قصرة علرى قصرة  

ر، وإال فمقتضى الظاهر أن تكون مفصولة، إمرا اسرتئنافا اهتماما هبذا احلكم حبيث دع  مستق ، فعط  على حكم عه
 لبيان حكم حالة تكثر، وإما بدل بع  من للة (إال ابحلق). 

و(مرن) موصرولة مبتردأ مرراد هبرا العمروم، أي وكر  الرذي يقتر  مظلومرا. وأدهلرت الفرا  يف للرة هررب املبتردأ ألن املوصررول  
 ل بينه وبني هربف. يعام  معاملة الشرط إذا قصد به العموم والرب

وقوله تعاىل: (فقد دعلنا لوليه سلطاان) هرو يف املعرىن مقدمرة للخررب بتعجير  مرا يطمرئن نفرس و  املقترول. واملقصرود مرن  
ايرب التفريع بقوله تعاىل (ف  يسرد يف القت )، فكان تقدمي قوله تعاىل (فقد دعلنا لوليه سلطاان)متهيدا لقبول النهي عرن 

  ، ألنه إذا كان قد دع  له سلطاان فقد صار احلكم بيدف وكفاف ذلك شفا  لمليله. السرد يف القت
ومررن داللررة اإلشررارة أن قولرره (فقررد دعلنررا لوليرره سررلطاان) إشررارة إىل إبطررال تررو  و  املقتررول قترر  القاترر  دون حكررم مررن  

ع برني أوليررا  املقترول وأهر  القاترر ، السرلطان، ألن ذلرك مظنرة للخطررأ يف  قيرق القاتر ، وذريعررة حلردو  قتر  عهررر ابلترداف
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وةررر إىل اإلسررراد يف القترر  الررذي مررا حررد  يف زمرران اجلاهليررة إال مبثرر  هررذف الذريعررة، فضررما (فرر  يسرررد) عالررد إىل 
 (وليه). 

 وللة (إنه كان منصورا) تعلي  للك  عن اإلسراد يف القت . والضما عالد إىل (وليه).  
ظرفية ا ازية، ألن اإلسراد ةول يف كسب ومال و وف، فكأنره مظررود يف للرة مرا درال و(يف) من قوله (يف القت ) لل 

 فيه. 
وملا رأخ بعر  املفسررين أن احلكرم الرذي تضرمنته هرذف اآليرة ال يناسرب إال أحروال املسرلمني ايالصرني اسرتبعد أن يكرون  

 ن تكون مكية يف صدر هذف السورة. اآلية انزلة مبكة فزعم أهنا مدنية، وقد بينا وده مناسبتها وأبطلنا أ
 (وال تقربوا مال اليتيم إال ابلق هي أحسن حىت يبلغ أشدف)   
 

 2456صفحة : 
 
هذا من أهم الوصااي الق أوصى هللا هبا يف هذف اآلايت، ألن العرب يف اجلاهلية كانوا يستحلون أموال اليترامى لضرعفهم   

إليصرال حقروقهم، فحرذر هللا املسرلمني مرن ذلرك إلزالرة مرا عسرى أن يبقرى يف عن التفطن ملن أيك  أمواهلم وقلة نصراهم 
 نفوسهم من أثر من تلك اجلاهلية. وقد تقدم القول يف نظا هذف اآلية يف سورة األنعام. وهذف الوصية العاشرة. 

 اجلاهلية.  والقول يف اإلتيان بضما اجلماعة املخاطبني كالقول يف سابقيه ألن املنهي عنه من أحوال أه  
[) أمررروا ابلوفررا  ابلعهررد. والتعريرر  يف (العهررد) للجررنس املفيررد ل سررتمراق 34(وأوفرروا ابلعهررد إن العهررد كرران مسررئوال]  

يشم  العهد الرذي عاهردوا عليره النرهللا. وهرو البيعرة علرى اإلميران والنصرر. وقرد تقردم عنرد قولره تعراىل (وأوفروا بعهرد هللا إذا 
 له (وبعهد هللا أوفوا) يف سورة األنعام. عاهدمت) يف سورة النح  وقو 

وهررذا التشررريع مررن أصررول حرمررة األمررة يف نظررر األمررم والثقررة هبررا ل نررزوا   ررت سررلطاهنا. وقررد مضررى القررول فيرره يف سررورة  
األنعام. واجلملة معطوفة على الق قبلها. وهي من عداد مرا وقرع بعرد  أن  التفسراية مرن قولره (أال تعبردوا) اآلايت. وهري 

 الوصية احلادية عشرة. 
وللة (إن العهد كان مسئوال) تعلي  لإمر، أي ل ةاب الذي اقتضاف، وإعادة لفظ (العهد) يف مقام إضرمارف ل هتمرام  

 به، ولتكون هذف اجلملة مستقلة فتسري مسرخ املث . 
 وحذد متعلق (مسئوال) لظهورف، أي مسئوال عنه، أي يسألكم هللا عنه يوم القيامة.  
[) هررذان حكمرران مهررا الثرراين عشرررر 35(وأوفرروا الكيرر  إذا كلررتم وزنرروا ابلقسررطاس املسررتقيم ذلررك هرررا وأحسررن أتويرر ] 

 والثالث عشر من الوصااي الق قضى هللا هبا. وتقدم القول يف نظاف يف سورة األنعام. 
 (إذا) من معىن الشرطية فتقتضي جتدد ما وزايدة الظرد يف هذف اآلية وهو(إذا كلتم) دون ذكر نظاف يف عية األنعام ملا يف 

تضمنه األمر يف ليرع أزمنرة حصرول مضرمون شررط  إذا  الظرفيرة الشررطية للتنبيره علرى عردم التسرامح يف شري  مرن نقرص 
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الكي  عند ك  مباشرة له. ذلك أن هذا هطراب للمسرلمني شر د عيرة األنعرام فرهن مضرموهنا تعرري  ابملشرركني يف سرو  
 هنا أددر ابملبالمة يف التشريع. شرالعهم وكانت 

وفع  (كال) يدل على أن فاعله مباشر الكي ، فهو الذي يدفع الشري  املكير ، وهرو مبنزلرة البرالع، ويقرال للرذي يقرب   
الشري  املكير : مكترال. وهرو مرن أهروات ابع وابتراع، وشررخ واشررتخ، ورهرن وارهترن، قرال تعراىل (الرذين إذا اكترالوا علرى 

 وإذا كالوهم أو وزنوهم كسرون). الناس يستوفون 
و(القسطاس)  بضم القاد  يف قرا ة اجلمهور. وقرأف  ابلكسر  حفص، ومحزة، والكسالي، وهل . ومها لمتان فيه، وهو  

اسم للميزان أي علة الوزن، واسم للعردل، قير : هرو معررب مرن الروميرة مركرب مرن كلمترني قسرل، أي عردل، وطراس وهرو  
ح البخاري  وقال جماهد: القسطاس: العدل ابلرومية  . ولعر  كلمرة قسرل اهتصرار لقسرطاس ألن كفة امليزان. ويف صحي

غالب الكلمات الرومية تنتهي حبرد السني. وأصله يف الرومية مضموم احلرد األول وإمنا غاف العرب ابلكسرر علرى ودره 
 العب به ما شئت  . اجلواز ألهنم ال يتحرون يف ضبل الكلمات األعجمية. ومن أمثاهلم  أعجمي ف

ومعرىن العرردل وامليررزان صرراحلان هنررا، لكررن الررق يف األنعررام دررا  فيهررا (ابلقسررل) فهررو العرردل ألهنررا سرريقت مسرراق التررذكا  
للمشركني مبا هم عليه من املفاسد فناسب أن يذكروا ابلعدل ليعلمروا أن مرا يفعلونره ظلرم. والبرا  هنالرك للم بسرة. وهرذف 

لمني فكانرت أدردر ابللفرظ الصراس ملعرىن علرة الروزن، ألن شرأن التشرريع بيران  ديرد العمر  مررع  اآليرة درا ت هطرااب للمسر
كونررره يرررومئ إىل معرررىن العررردل علرررى اسرررتعمال املشررررتك يف معنييررره. فالبرررا  هنرررا ظررراهرة يف معرررىن االسرررتعانة واآللرررة، ومفيررردة 

 للم بسة أيضا. 
اعتدال الذات. يقال: قومته فاستقام. ووص  امليزان به ظراهر. واملستقيم: السوي، مشتق من القوام  بفتح القاد  وهو  

 وأما العدل فهو وص  له كاش  ألن العدل كله استقامة. 
 وللة (ذلك ها) مستأنفة. واإلشارة إىل املذكور وهو الكي  والوزن املستفاد من فعلي (كلتم، وزنوا).  
   
 

 2457صفحة : 
 
أي هررا لكرم، فضر  علرى التطفير  تفضرري  يرا اآلهررة احلاصر  مرن ثررواب  و(هرا) تفضري ، أي هرا مرن التطفير ،  

االمتثررال علررى هررا الرردنيا احلاصرر  مررن االستفضررال الررذي يطففرره املطفرر ، وهررو أيضررا أفضرر  منرره يف الرردنيا ألن انشررراح 
 النفس احلاص  للمر  من اإلنصاد يف احلق أفض  من االرتياح احلاص  له ابستفضال شي  من املال. 

والتأويرر : تفعيرر  مررن األول. وهررو الردرروع. يقررال: أولرره إذا أردعرره، أي أحسررن إرداعررا، إذا أردعرره املتأمرر  إىل مرادعررة   
وعواقبه، ألن اإلنسان عند التأم  يكون كاملنتق  مباهية الشي  يف مواقع األحوال من الص ح والفساد فهذا كانرت املاهيرة 

الصر ح. فكأنره أردعهرا بعررد التطرواد إىل مكاهنرا الصرراس هبرا وهرو مقرهررا، صر حا اسرتقر رأي املتأمر  علررى مرا فيهرا مررن 
 فأطلق على استقرار الرأي بعد األم  اسم التأوي  على طريقة التمثي ، وشاع ذلك حىت ساوخ احلقيقة. 
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همرا مث عراد ومعىن كون ذلك أحسن أتوي : أن النظر إذا دال يف منافع التطفير  يف الكير  والروزن ويف مضرار اإليفرا  في 
فجررال يف مضررار التطفيرر  ومنررافع اإليفررا  اسررتقر وعل إىل أن اإليفررا  هبمررا هررا مررن التطفيرر ، ألن التطفيرر  يعررود علررى 
املطف  ابقتنا  دز  قلي  من املال ويكسبه الكراهية والذم عند الناس وغضب هللا والسحت يف ماله مع احتقار نفسره يف 

 الناس إليه ورضى هللا عنه ورضاف عن نفسه والربكة يف ماله. نفسه، واإليفا  بعكس ذلك يكسبه مي  
 فهو أحسن أتوي . وتقدم ذكر التأوي  مبعانيه يف املقدمة األوىل من مقدمات هذا التفسا.  
[) القفو: االتباع، يقال: قفراف 36(وال تق  ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد ك  أولئك كان عنه مسئوال] 

إذا اتبعه، وهو مشتق من اسم القفا، وهو ما ورا  العنق. واستعا هذا الفع  هنا للعم . واملراد ب(مرا لريس لرك بره يقفوف 
 علم) اياطر النفساين الذي ال دلي  عليه وال غلبة ظن به. 

النسرا  بردرال ويندرج  ت هذا أنواع كثاة. منها هلة من ه ل اجلاهلية، وهي الطعن يف أنساب الناس، فكانوا يرمرون  
ليسرروا أبزوادهررن، ويليطررون بعرر  األوالد بمررا عابلهررم هبترراان، أو سررو  ظررن إذا راوا بعرردا يف الشرربه بررني االبررن وأبيرره أو رأوا 
شربهه بردر  عهررر مرن احلرري أو رأوا لروان رالفرا للررون األب أو األم، خترصرا ودهرر  أبسرباب التشرك ، فررهن النسر  بنررزع يف 

مرن سلسررلة اآلاب  أو األمهرات األدنرني أو األبعردين، ودهر  ابلشرربه الناشرئ عرن الررحم. وقررد  الشربه ويف اللرون إىل أصرول
دا  أعرايب إىل النهللا صلى هللا عليه وسلم فقال: إن امرأيت ولدت ولدا أسود  يريد أن ينتفي منره  فقرال لره النرهللا  هر  لرك 

ل  أسود? قال: نعم. قال: فمن أين ذلك? قرال:  من إب ? قال: نعم. قال: ما ألواهنن? قال: ورق. قال: وه  فيها من
لعلره عررق نزعرره. فقرال النررهللا صرلى هللا عليره وسررلم فلعر  ابنررك نزعره عرررق  ، وهنراف عرن االنتفررا  منره. فهررذا كران شررالعا يف 

 جمتمعات اجلاهلية فنهى هللا املسلمني عن ذلك. 
ا اجلاة من الردال والنسا  برذلك. وكرذلك كران عملهرم ومنها القذد ابلز  وغاف من املساوي بدون مشاهدة، ورمبا رمو  

إذا غاب زوج املرأة   يلبثوا أن يلصقوا هبا هتمة ببع  داهتا، وكذلك يصرنعون إذا ترزوج مرنهم شريخ مسرن امررأة شرابة أو 
احلاضررون أن نصفا فولدت له ألصقوا الولد ببع  اجلاة. ولرذلك ملرا قرال النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم يومرا  سرلوين  أكثرر 

يسأل الرد  فيقول: من أيب? فيقول: أبوك ف ن. وكان العرب يف اجلاهلية يطعنون فينسب أسامة بن زيد من أبيه زيد بن 
حارثة ألن أسامة كان أسود اللون وكان زيد أبوف أبي  أزهر، وقد أثبرت النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم أن أسرامة برن زيرد برن 

 فشيا يف اجلاهلية هنى هللا املسلمني عن سو  أثرف. حارثة. فهذا هلق ابط  كان مت
ومنهررا جتنررب الكررذب. قررال قتررادة: ال تقرر : ال تقرر : رأيررت وأنررت   تررر، وال مسعررت وأنررت   تسررمع، وعلمررت وأنررت    

 تعلم. 
 ومنها شهادة الزور ومشلها هذا النهي، وبذلك فسر حممد ابن احلنفية ولاعة.  
ملعاين تعلي  النهي جبملرة (إن السرمع والبصرر والفرؤاد كر  أولئرك كران عنره مسرئوال). فموقرع وما يشهد إلرادة ليع هذف ا 

اجلملة موقع تعلي ، أي أنك أيها اإلنسان تسأل عما تسندف إىل مسعك وبصرك وعقلك أبن مرادع القفرو املنهري عنره إىل 
 نسبة لسمع أو بصر أو عق  يف املسموعات واملبصرات واملعتقدات. 
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 2458:  صفحة

 
وهذا أدب هلقي عظيم، وهو أيضا إص ح عقلي دلي  يعلم األمة التفرقرة برني مراترب ايرواطر العقليرة حبيرث ال كرتلل   

عنررردها املعلررروم واملظنرررون واملوهررروم. مث هرررو أيضرررا إصررر ح ادتمررراعي دليررر  ةنرررب األمرررة مرررن الوقررروع واإليقررراع يف األضررررار 
 هومة. واملهالك من درا  االستناد إىل أدلة مو 

وقد صيمت للة (ك  أولئك كان عنه مسئوال) على هذا النظم بتقدمي  ك   الدالة على اإلحاطة من أول األمرر. وأترى   
ابسم اإلشارة دون الضما أبن يقال: كلها كان عنه مسئوال، ملرا يف اإلشرارة مرن زايدة التمييرز. وأقحرم فعر   كران  لداللتره 

 . على رسوخ ايرب كما تقدم غا مرة
و(عنه) دار وجمرور يف موضع النالب عن الفاعر  السرم املفعرول، كقولره (غرا املمضروب علريهم). وقردم عليره ل هتمرام،  

وللرعي على الفاصلة. والتقدير: كان مسئوال عنره، كمرا تقرول: كران مسرؤوال زيرد. وال ضرا يف تقردمي ا ررور الرذي هرو يف 
عرر  ممنوعررا لتوسررع العرررب يف الظررود وا رررورات، وألن تقرردمي انلررب الفاعرر  زتبرة انلررب الفاعرر  وإن كرران تقرردمي انلرب الفا

 الصريح بصاة مبتدأ وال يصلح أن يكون ا رور مبتدأ فاندفع مانع التقدمي. 
 واملعىن: ك  السمع والبصر والفؤاد كان مسؤوال عن نفسه، وحمقوقا أبن يبني مستند صاحبه من حسه.  
 ذة ابلتقصا وجتاوز احلق، كقول كعب:          والسؤال: كناية عن املؤاه 
وقي  إنك منسوب ومسؤول أي مؤاهذ مبا اقرتفت من هجو النهللا صلى هللا عليره وسرلم واملسرلمني. وهرو يف اآليرة كنايرة   

مبرتبة أهرخ عرن مؤاهرذة صراحب السرمع والبصرر والفرؤاد بكذبره علرى حواسره. ولريس هرو مبجراز عقلري ملنافرة اعتبرارف هنرا 
كيررد اإلسرررناد ب(إن) و ب(كرر ) وم حظرررة اسررم اإلشرررارة و(كررران). وهررذا املعرررىن كقولرره (يررروم تشررهد علررريهم ألسرررنتهم أت

وأيديهم وأردلهم مبا كانوا يعملون) أي يسأل السرمع: هر  مسعرت? فيقرول:   أمسرع، فيؤاهرذ صراحبه أبن أسرند إليره مرا   
 يبلمه إايف وهكذا. 

إىل السمع والبصر والفؤاد وهرو مرن اسرتعمال اسرم اإلشرارة المالرب اسرتعماله للعامر   واالسم اإلشارة بقوله (أولئك) يعود 
يف غا العاق  تنزي  لتلك احلواس منزلة العق   ألهنا درديرة برذلك إذ هري طريرق العقر  والعقر  نفسره. علرى أن اسرتعمال 

از غلب حىت ساوخ احلقيقة، قال تعراىل (أولئك) لما العق   استعمال مشهور قي  هو استعمال حقيقي أو ألن هذا ا 
 (ما انزل هؤال  إال رب السماوات واألرض) وقال:          

ذم املنازل بعد منزلة اللوخ                      والعي  بعد أولرئك األايم وفيه جتريد إلسناد (مسؤوال) إىل تلرك األشريا    
 ن. ابن املقصود سؤال أصحاهبا، وهو من نكت ب غة القرع

[) هنرري عرن هصرلة مرن هصرال اجلاهليررة، 37(وال متر  يف األرض مرحرا إنرك لرن خترررق األرض ولرن تبلرغ اجلبرال طروال] 
 وهي هصلة الكرباي ، وكان أه  اجلاهلية يتعمدوهنا. وهذف الوصية ايامسة عشرة. 

 سب ما بعدف. وايطاب لما معني ليعم ك  راطب، وليس هطااب للنهللا صلى هللا عليه وسلم إذ ال ينا 
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واملررح  بفرتح املرريم وفرتح الرررا   : شردة ازدهررا  املرر  وفرحرره حبالره يف عظمرة الرررزق. و(مرحرا) مصرردر وقرع حرراال مرن ضررما  
(مت ). وجمي  املصدر حاال كمجيئه صفة يراد منه املبالمرة يف االتصراد. وأتويلره ابسرم الفاعر ، أي ال متر  مارحرا، أي 

لررة علررى كرررباي  املاشرري بتمايرر  وتبخرررت. وةرروز أن يكررون (مرحررا) مفعرروال مطلقررا مبينررا لفعرر  مشررية املررارح، وهرري املشررية الدا
(مت ) ألن للمشي أنواعا، منها: ما ايل على أن صاحبه ذو مرح. فهسرناد املررح إىل املشري جمراز عقلري. واملشري مرحرا أن 

 يكون يف املشي شدة وط  على األرض وتطاول يف بدن املاشي. 
ن خترق األرض) استئناد انشئ عن النهي بتوديه هطاب اثن يف هذا املعىن على سبي  الرتهكم، أي أنرك وللة (إنك ل 

 أيها املاشي مرحا ال خترق مبشيك أدمي األرض، وال تبلغ بتطاولك يف مشيك طول اجلبال، فماذا يمريك هبذف املشية. 
لررتاب. والكرررم مسرتعم  يف التملريظ بتنزير  املاشرري وايررق: قطرع الشري  والفصر  بررني األدمي، فخررق األرض متزيرق قشرر ا 

الواطئ األرض بشدة منزلة من يبتمي هرق وده األرض وتنزيله يف تطاوله يف مشيه إىل أعلى منزلة مرن يريرد أن يبلرغ طرول 
 اجلبال. 

   
 

 2459صفحة : 
 
فساد يف هلق صاحبه وسرو  يف نيتره  واملقصود من التهكم التشنيع هبذا الفع . فدل ذلك على أن املنهي عنه حرام ألنه  

وإهانة للناس ابإلظهار الشفوق عليهم وإرهاهبم بقوته. وعن عمر بن ايطاب: أنره رأخ غ مرا يتبخررت يف مشريته فقرال لره 
 (إن البخرتة مشية تكرف إال يف سبي  هللا) يعين ألهنا يرهب هبا العدو إظهار للقوة على أعدا  الدين يف اجلهاد. 

 م (األرض) يف قوله (لن خترق األرض) دون إضمار ليكون هذا الك م مستق  عن غاف داراي جمرخ املث . وإظهار اس 
[)  ترذيي  للجمر  املتقدمرة ابتردا  مرن قولره تعراىل (وقضرى ربرك أال تعبردوا 38(ك  ذلك كان سيئة عند ربرك مكروهرا] 

للرة فيهرا أمرر هري مقتضرية هنيرا عرن ضردف، وكر  للرة  إال إايف) ابعتبار ما اشتملت عليه من التحرذيرات والنرواهي. فكر 
فيها هني هي مقتضرية شريئا منهيرا عنره، فقولره (أال تعبردوا إال إايف) يقتضري عبرادة مذمومرة منهيرا عنهرا، وقولره (وابلوالردين 

 إحساان) يقتضي إسا ة منهيا عنها، وعلى هذا القياس. 
 لتحتية وهبا  أتنيث يف عهرف، وهي ضد احلسنة. وقرأ اجلمهور (سيئة)  بفتح اهلمزة بعد املثناة ا 
فالرذي وصرر  ابلسرريئة وأبنرره مكررروف ال يكرون إال منهيررا عنرره أو مررأمورا بضرردف إذ ال يكرون املررأمور برره مكروهررا لعمررر برره،  

 وهبذا يظهر للسامع معاد اسم اإلشارة يف قوله (ك  ذلك). 
هررم هررو اإلقرر ع عمررا يقتضرريه ليعهررا مررن املفاسررد ابلصررراحة أو وإمنررا اعترررب مررا يف املررذكورات مررن معرراين النهرري ألن األ 

 اباللتزام، ألن در  املفاسد أهم من دلب املصاس يف االعتبار وإن كاان مت زمني يف مث  هذا. 
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وقوله (عند ربك) متعلق ب(مكروها) أي هو مذموم عند هللا. وتقدمي هذا الظرد على متعلقه ل هتمام ابلظرد إذ هو  
سررم اجل لررة، فررزايدة (عنرد ربررك مكروهررا) لتشررنيع احلالرة، أي مكروهررا فعلرره مررن فاعلره. وفيرره تعررري  أبن فاعلرره مضراد ال

 مكروف عند هللا. 
وقرأ ابن عامر، وعاصم، ومحزة، والكسالي، وهل  (كان سيئة)  بضم اهلمزة وهبا  ضما يف عهرف  . والضما عالرد إىل  

ضرافة (سري ) إىل ضرماف إضرافة بيانيرة تفيرد قروة صرفة السري  حرىت كأنره (ك  ذلك). و(كر  ذلرك) هرو نفرس السري  فه
شيئان يضاد أحدمها إىل اآلهر. وهذف نكتة اإلضافة البيانيرة كلمرا وقعرت، أي كران مرا هنرى عنره مرن ذلرك مكروهرا عنرد 

 هللا. 
 وينبمي أن يكون (مكروها) هربا اثنيا ل(كان) ألنه املناسب للقرا تني.  
ليك ربك من احلكمرة) عردل عرن راطبرة األمرة بضرمالر لرع املخراطبني وضرمالر املخاطرب غرا املعرني (ذلك مما أوحى إ 

إىل هطرراب النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم ردا إىل مررا سرربق يف أول هررذف اآلايت مررن قولرره (وقضررى ربررك) اخل. وهررو تررذيي  
 حة من قوله (وقضى ربك). معرتض بني ل  النهي. واإلشارة إىل ليع ما ذكر من األوامر والنواهي صرا

ويف هذا الترذيي  تنبيره علرى أن مرا اشرتملت عليره اآلايت السربع عشررة هرو مرن احلكمرة،  ريضرا علرى اتبراع مرا فيهرا وأنره  
ها كثا. وفيه امتنان على النهللا صلى هللا عليه وسلم أبن هللا أوحى إليه، فرذلك ودره قولره (ممرا أوحرى إليرك) تنبيهرا علرى 

 يص  إليه األميون لوال الوحي من هللا، وأنه علمه ما   يكن يعلم وأمرف أن يعلمه الناس.  أن مث  ذلك ال
واحلكمة: معرفة احلقالق على ما هي عليه دون غلل وال اشتباف، وتطلق على الك م الردال عليهرا، وتقردم يف قولره تعراىل  

 (يويت احلكمة من يشا ). 
[) عط  على ل  النهي املتقدمة، وهذا أتكيد ملضمون 39دهنم ملوما مدحورا](وال جتع  مع هللا إهلا عهر فتلقى يف  

للررة (أال تعبرردوا إال إايف)، أعيررد لقصررد االهتمررام أبمررر التوحيررد بتكريررر مضررمونه ومبررا رتررب عليرره مررن الوعيررد ابن ةررازخ 
 ابيلود يف النار مهاان. 

 له عقبه (أفأصفاكم ربكم ابلبنني) اآلية. وايطاب لما معني على طريقة املنهيات قبله، وبقرينة قو  
 واإللقا : رمي اجلسم من أعلى إىل أسف ، وهو يؤذن ابإلهانة.  
 وامللوم: الذي ينكر عليه ما فعله.  
 واملدحور: املطرود، أي املطرود من دانب هللا، أي ممضوب عليه ومبعد من رمحته يف اآلهرة.  
سرببية والتسربب علرى املنهري عنره، أي فيتسربب علرى دعلرك مرع هللا إهلرا عهرر و(تلقى) منصوب يف دواب النهي بفرا  ال 

 إلقاؤك يف دهنم. 
   
 

 2460صفحة : 
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[)  تفريررع علررى مقرردر يرردل علررى 40( أفأصررفياكم ربكررم ابلبنررني واختررذ مررن امل لكررة إاناث إنكررم لتقولررون قرروال عظيمررا]  
بنني ودع  لنفسه البنات. ومناسبته ملا قبلره أن نسربة البنرات إىل هللا تقديرف املفرع عليه. والتقدير: أفضلكم هللا فأعطاكم ال

ادعررا  عهلررة تنتسررب إىل هللا ابلبنرروة. إذ عبررد فريررق مررن العرررب امل لكررة كمررا عبرردوا األصررنام، واعتلرروا لعبررادهتم ابن امل لكررة 
اناث) إىل قوله (وقالوا لو شا  الرمحان ما بنات هللا تعاىل كما حكى عنهم يف قوله (ودعلوا امل لكة الذين هم عند الرمحان إ

عبدانهم). فلما هنوا عن أن ةعلوا مع هللا إهلا عهر هصص ابلتحذير عبادة امل لكة لئ  يتومهوا أن عبادة امل لكة ليست  
 كعبادة األصنام ألن امل لكة بنات هللا ليتومهوا أن هللا يرضى ابن يعبدوا أبنا ف. 

امل لكة إببطال أصلها يف معتقدهم، وهو أهنم بنات هللا، فهذا تبني بط ن ذلك علموا أن دعلهرم وقد دا  إبطال عبادة  
 امل لكة عهلة يساوي دعلهم األصنام عهلة. 

فجملة (أفأصفاكم ربكم ابلبنني) إىل عهرها متفرعة على للة (وال جتعر  مرع هللا إهلرا عهرر) تفريعرا علرى النهري كمرا بينراف  
نهي عنه مشتم  عمومه على هذا النوع ايا  اجلدير بتخصيصه ابإلنكار وهرو شربيه ببردل الربع . فالفرا  ابعتبار أن امل

للتفريررع وحقهررا أن تقررع يف أول للتهررا ولكررن أهرهررا أن ل سررتفهام الصرردر يف أسررلوب الكرر م العررريب، وهررذا هررو الودرره 
 احلسن يف موقع حرود العط  مع مهزة االستفهام. 

   االستفهام يف مث  هذا استفهاما على املعطود والعاط ، واالستفهام إنكار وهتكم. وبع  األمية ةع 
واإلصفا : دع  الشي  صفوا، أي هالصا. وتعدية أصفى إىل ضما املخاطبني على طريقة احلرذد واإليصرال. وأصرله:  

ه. وأصله: أفأصفى لكم ربكم البنرني،  أفأصفى لكم. وقوله (ابلبنني) البا  فيه إما مزيدة لتوكيد لصوق فع  (أصفى) مبفعول
كقوله تعاىل (وامسحوا برؤوسكم)؛ أو ضمن أصفى معىن عثر فتكون البا  للتعدية دالة على معىن االهتصا  مبجرورهرا. 
فصررار (أصررفى) مررع متعلقررة مبنزلررة فعلررني، أي قصررر البنررني علرريكم دونرره، أي دعرر  لكررم البنررني هالصررة ال يسرراويكم هررو 

فسه اإلان  الق تكرهوهنا. وفساد ذلك ظراهر أبد  نظرر فرهذا تبرني فسرادف علرى هرذا الوضرع فقرد تبرني أبمثاهلم. ودع  لن
انتفررا  وقوعرره إذ هررو غررا اللررق جبرر ل هللا تعرراىل. وقررد تقرردم هررذا عنررد قولرره تعرراىل (وةعلررون   البنررات سرربحانه وهلررم مررا 

 يف سورة النسا .  يشتهون) يف سورة النح ، وقوله (إن يدعون من دونه إال إاناث)
وللرررة (إنكرررم لتقولرررون قررروال عظيمرررا) تقريرررر ملعرررىن اإلنكرررار وبيررران لررره، أي تقولرررون: اخترررذ هللا امل لكرررة بنرررات. وأكرررد فعررر   

(تقولون) مبصدرف أتكيدا ملعىن اإلنكار. ودعله جمرد قول ألنه ال يعدو أن يكون ك ما صدر عن غا روية، ألنره لرو أتملره 
 دف غا داه   ت قضااي املقبول عق . قالله أد  أتم  لود

والعظرريم: القرروي. واملررراد هنررا أنرره عظرريم يف الفسرراد والرربط ن بقرينررة سررياق اإلنكررار. وال أبلررغ يف تقبرريح قرروهلم مررن وصررفه  
 ابلعظيم، ألنه قول مدهول من دوانبه القتضاله إيثار هللا أبدون صنفي البنوة مع ختويلهم الصن  األشرد. مث مرا يقتضريه
ذلرك مرن نسربته هصرالص األدسرام   تعراىل مرن تركيررب وتولرد واحتيراج إىل األبنرا  ل عانرة وليخلفروا األصر  بعرد زوالرره، 

 فأي فساد أعظم من هذا. 
ويف قوله (اختذ) إميا  إىل فساد عهر، وهو أهنم يقولون (اختذ هللا ولدا). واالختراذ يقتضري أنره هلقره ليتخرذف، وذلرك ينرايف  

يلتئم ذلرك مرع قروهلم: امل لكرة بنرات هللا مرن سرروات اجلرن، وكير  كلرق الشري  مث يكرون ابنرا لره فرذلك يف التولد فكي  
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 البط ن ضمث على إابلة. 
 
[) ملا ذكر فظاعة قوهلم ابن امل لكة بنات هللا أعقب ذلك 41(ولقد صرفنا يف هذا القرعن ليذكروا وما يزيدهم إال نفورا] 

 ، ولكنهم يزدادون نفورا من تدبرف. ابن يف القرعن هداي كافيا
 فجملة (ولقد صرفنا يف هذا القرعن) معرتضة مقرتنة بواو االعرتاض.  
 والضما عالد إىل الذين عبدوا امل لكة وزعموهم بنات هللا.  
والتصررري : أصررله تعرردد الصرررد، وهررو النقرر  مررن دهررة إىل أهرررخ. ومنرره تصررري  الرررايح، وهررو هنررا كنايررة عررن التبيررني  

 مبختل  البيان ومتنوعه. وتقدم يف قوله تعاىل (انظر كي  نصرد اآلايت مث هم يصدفون) يف سورة األنعام. 
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[)  تفريررع علررى مقرردر يرردل علررى 40( أفأصررفياكم ربكررم ابلبنررني واختررذ مررن امل لكررة إاناث إنكررم لتقولررون قرروال عظيمررا]  

هللا فأعطاكم البنني ودع  لنفسه البنات. ومناسبته ملا قبلره أن نسربة البنرات إىل هللا تقديرف املفرع عليه. والتقدير: أفضلكم 
ادعررا  عهلررة تنتسررب إىل هللا ابلبنرروة. إذ عبررد فريررق مررن العرررب امل لكررة كمررا عبرردوا األصررنام، واعتلرروا لعبررادهتم ابن امل لكررة 

م عند الرمحان إاناث) إىل قوله (وقالوا لو شا  الرمحان ما بنات هللا تعاىل كما حكى عنهم يف قوله (ودعلوا امل لكة الذين ه
عبدانهم). فلما هنوا عن أن ةعلوا مع هللا إهلا عهر هصص ابلتحذير عبادة امل لكة لئ  يتومهوا أن عبادة امل لكة ليست  

 كعبادة األصنام ألن امل لكة بنات هللا ليتومهوا أن هللا يرضى ابن يعبدوا أبنا ف. 
ا  إبطال عبادة امل لكة إببطال أصلها يف معتقدهم، وهو أهنم بنات هللا، فهذا تبني بط ن ذلك علموا أن دعلهرم وقد د 

 امل لكة عهلة يساوي دعلهم األصنام عهلة. 
 فجملة (أفأصفاكم ربكم ابلبنني) إىل عهرها متفرعة على للة (وال جتعر  مرع هللا إهلرا عهرر) تفريعرا علرى النهري كمرا بينراف 

ابعتبار أن املنهي عنه مشتم  عمومه على هذا النوع ايا  اجلدير بتخصيصه ابإلنكار وهرو شربيه ببردل الربع . فالفرا  
للتفريررع وحقهررا أن تقررع يف أول للتهررا ولكررن أهرهررا أن ل سررتفهام الصرردر يف أسررلوب الكرر م العررريب، وهررذا هررو الودرره 

 احلسن يف موقع حرود العط  مع مهزة االستفهام. 
 وبع  األمية ةع  االستفهام يف مث  هذا استفهاما على املعطود والعاط ، واالستفهام إنكار وهتكم.  
واإلصفا : دع  الشي  صفوا، أي هالصا. وتعدية أصفى إىل ضما املخاطبني على طريقة احلرذد واإليصرال. وأصرله:  

  (أصفى) مبفعوله. وأصله: أفأصفى لكم ربكم البنرني،  أفأصفى لكم. وقوله (ابلبنني) البا  فيه إما مزيدة لتوكيد لصوق فع
كقوله تعاىل (وامسحوا برؤوسكم)؛ أو ضمن أصفى معىن عثر فتكون البا  للتعدية دالة على معىن االهتصا  مبجرورهرا. 
فصررار (أصررفى) مررع متعلقررة مبنزلررة فعلررني، أي قصررر البنررني علرريكم دونرره، أي دعرر  لكررم البنررني هالصررة ال يسرراويكم هررو 
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مثاهلم. ودع  لنفسه اإلان  الق تكرهوهنا. وفساد ذلك ظراهر أبد  نظرر فرهذا تبرني فسرادف علرى هرذا الوضرع فقرد تبرني أب
انتفررا  وقوعرره إذ هررو غررا اللررق جبرر ل هللا تعرراىل. وقررد تقرردم هررذا عنررد قولرره تعرراىل (وةعلررون   البنررات سرربحانه وهلررم مررا 

 دونه إال إاناث) يف سورة النسا . يشتهون) يف سورة النح ، وقوله (إن يدعون من 
وللرررة (إنكرررم لتقولرررون قررروال عظيمرررا) تقريرررر ملعرررىن اإلنكرررار وبيررران لررره، أي تقولرررون: اخترررذ هللا امل لكرررة بنرررات. وأكرررد فعررر   

(تقولون) مبصدرف أتكيدا ملعىن اإلنكار. ودعله جمرد قول ألنه ال يعدو أن يكون ك ما صدر عن غا روية، ألنره لرو أتملره 
 ه أد  أتم  لوددف غا داه   ت قضااي املقبول عق . قالل
والعظرريم: القرروي. واملررراد هنررا أنرره عظرريم يف الفسرراد والرربط ن بقرينررة سررياق اإلنكررار. وال أبلررغ يف تقبرريح قرروهلم مررن وصررفه  

د. مث مرا يقتضريه ابلعظيم، ألنه قول مدهول من دوانبه القتضاله إيثار هللا أبدون صنفي البنوة مع ختويلهم الصن  األشر 
ذلرك مرن نسربته هصرالص األدسرام   تعراىل مرن تركيررب وتولرد واحتيراج إىل األبنرا  ل عانرة وليخلفروا األصر  بعرد زوالرره، 

 فأي فساد أعظم من هذا. 
يف ويف قوله (اختذ) إميا  إىل فساد عهر، وهو أهنم يقولون (اختذ هللا ولدا). واالختراذ يقتضري أنره هلقره ليتخرذف، وذلرك ينرا 

التولد فكي  يلتئم ذلرك مرع قروهلم: امل لكرة بنرات هللا مرن سرروات اجلرن، وكير  كلرق الشري  مث يكرون ابنرا لره فرذلك يف 
 البط ن ضمث على إابلة. 

[) ملا ذكر فظاعة قوهلم ابن امل لكة بنات هللا أعقب ذلك 41(ولقد صرفنا يف هذا القرعن ليذكروا وما يزيدهم إال نفورا] 
 رعن هداي كافيا، ولكنهم يزدادون نفورا من تدبرف. ابن يف الق

 فجملة (ولقد صرفنا يف هذا القرعن) معرتضة مقرتنة بواو االعرتاض.  
 والضما عالد إىل الذين عبدوا امل لكة وزعموهم بنات هللا.  
يررة عررن التبيررني والتصررري : أصررله تعرردد الصرررد، وهررو النقرر  مررن دهررة إىل أهرررخ. ومنرره تصررري  الرررايح، وهررو هنررا كنا 

 مبختل  البيان ومتنوعه. وتقدم يف قوله تعاىل (انظر كي  نصرد اآلايت مث هم يصدفون) يف سورة األنعام. 
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وحذد مفعول (صرفنا) ألن الفع  نزل منزلة ال زم فلم يقردر لره مفعرول، أي، بينرا البيران، أي ليرذكروا ببيانره. ويرذكروا:   

أدغم الترا  يف الرذال لتقررارب ررديهمرا، وقرد تقردم يف أول سرورة يررونس، وهرو مرن الرذكر املضرمون الررذال أصرله يترذكروا، فر
 الذي هو ضد النسيان. 

وضما (ليذكروا) عالد إىل معلوم من املقام دل عليه قوله (أفأصفاكم ربكم ابلبنني) أي ليذكر الذين هوطبوا ابلتروبيخ يف  
 ت من ايطاب إىل الميبة، أو من هطاب املشركني إىل هطاب املؤمنني. قوله (أفأصفاكم ربكم)، فهو التفا

 وقوله (وما يزيدهم إال نفورا) تعجب من حاهلم.  
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وقرررأ محررزة، والكسررالي، وهلرر  (ليررذكروا) بسرركون الررذال وضررم الكرراد رففررة مضررارع ذكررر الررذي مصرردرف الررذكر  بضررم  
 الذال  . 

حلرال، وهرو حرال مقصرود منره التعجيرب مرن حرال ضر لتهم، إذ كرانوا يرزدادون وللرة (ومرا يزيردهم إال نفرورا) يف موضرع ا 
نفورا من ك م فص  وبني لتذكاهم. وشأن التفصي  أن يفيد الطمأنينة للمقصرود. والنفرور: هرروب الوحشري والدابرة جبرزع 

 وهشية من األذخ. واستعا هنا إلعراضهم تنزي  هلم منزلة الدواب واألنعام. 
[) عود إىل إبطال تعدد اآلهلة زايدة يف استئصال 42معه عهلة كما تقولون إذا البتموا إىل ذي العر  سبي ](ق  لو كان  

عقالررد املشررركني مررن عروقهررا، فاجلملررة اسررتئناد ابترردالي بعررد للررة (وال جتعرر  مررع هللا إهلررا عهررر فتلقررى يف دهررنم ملمومررا 
عليره وسرلم لرردممهم ابحلجرة املقنعررة بفسراد قرروهلم. ول هتمرام هبررا مردحورا). واملخاطرب ابألمررر ابلقرول هررو النرهللا صررلى هللا 

 افتتحت ب(ق ) ختصيصا هلذا ابلتبليغ وإن كان ليع القرعن مأموا بتبليمه. 
وللرة (كمرا تقولررون) معرتضرة للتنبيره علررى أن تعردد اآلهلرة ال  قررق لره وإمنررا هرو جمررد قررول عرار عرن املطابقررة ملرا يف نفررس  

 األمر. 
السبي : طلب طريق الوصول إىل الشي ، أي توهيه واالدتهاد إلصابته، وهو هنا جمراز يف تروهي وسريلة الشري . وابتما   

 وقد دا  يف حديث موسى وايضر  عليهما الس م  أن موسى سأل السبي  إىل لقيا ايضر. 
رتنرة جبرواب (لرو) االمتناعيرة الدالرة و(إذن) دالة على اجلواب واجلرزا  فهري مؤكردة ملعرىن اجلرواب الرذي تردل عليره الر م املق 

على امتناع حصول دواهبا ألد  امتناع وقروع شررطها، وزالردة أبهنرا تفيرد أن اجلرواب درزا  عرن الكر م ا راب. فاملقصرود 
 االستدالل على انتفا  إهلية األصنام وامل لكة الذين دعلوهم عهلة. 

ألول: أن يكرون املرراد ابلسربي  سربي  السرعي إىل الملبرة والقهرر، أي وهذا االستدالل  تم  معنيني م هلما واحد: املعرىن ا 
لطلبرروا ممالبررة ذي العررر  وهررو هللا تعرراىل. وهررذا كقولرره تعرراىل (ومررا كرران معرره مررن إلرره إذن لررذهب كرر  إلرره مبررا هلررق ولعرر  

دة أن يتطلبروا توسرعة بعضهم على بع ). ووده امل زمة الق بين عليها الدلي  أن من شأن أه  السلطان يف العررد والعرا
سلطاهنم ويسعى بعضهم إىل بع  ابلمزو ويتألبوا على السلطان األعظم ليسلبوف ملكه أو بعضه، وقردميا مرا اثرت األمررا  

 والس طني على ملك امللوك وسلبوف ملكه فلو كان مع هللا عهلة لسلكوا عادة أمثاهلم. 
ابتما  السبي  على هذا املعىن من التدافع والتمالب ال زمني عرفا حلالة ومتام الدلي  حمذود ل ةاز يدل عليه ما يستلزمه  

طلب سبي  النزول ابلقرية أو احلي لقصد المزو. وذلك املفضي إىل اهت ل العا  السرتمال مدبريره ابملقاتلرة واملدافعرة علرى 
ا يف معىن قوله تعاىل (لو كان فيهمرا  و ما يودد يف ميثلوديا اليوانن من تمالب األرابب وكيد بعضهم لبع ، فيكون هذ

عهلة إال هللا لفسدات). وهو الدلي  املسمى بربهان التمانع يف علم أصول الدين، فالسبي  على هذا املعىن جماز عن الرتمكن 
 والظفر ابملطلوب. واالبتما  على هذا ابتما  عن عداوة وكراهة. 

 م، وهو من استعمال املوصول يف التنبيه على ايطأ. وقوله (كما تقولون) على هذا الوده تنبيه على هطئه 
واملعررىن الثرراين: أن يكررون املررراد ابلسرربي  سرربي  الوصررول إىل ذي العررر ، وهررو هللا تعرراىل، وصررول ايضرروع واالسررتعطاد  

 والتقرب، أي لطلبوا ما يوصلهم إىل مرضاته كقوله (يبتمون إىل رهبم الوسيلة). 
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تدالل أنكم دعلتموهم عهلة وقلتم ما نعبدهم إال ليكونوا شفعا ان عند هللا، فلو كانوا عهلة كما وصرفتم إهليرتهم ووده االس  

لكررانوا ال غررىن هلررم عررن ايضرروع إىل هللا، وذلررك كرراد لكررم بفسرراد قررولكم، إذ اإلهليررة تقتضرري عرردم االحتيرراج فكرران مرر ل 
 كم لفساد القول إبهليتهم. قولكم إهنم عباد   مكرمون عندف، وهذا كاد يف تفطن

واالبتما  على هذا ابتما  حمبة ورغبة، كقوله (فمرن شرا  اخترذ إىل ربره سربي ). وقريرب مرن معنراف قولره تعراىل (وقرالوا اخترذ   
 الرمحان ولدا سبحانه ب  عباد مكرمون)، فالسبي  على هذا املعىن جماز عن التوس  إليه والسعي إىل مرضاته. 

ون) علررى هررذا املعررىن تفيررد للكررون يف قولرره (لررو كرران معرره عهلررة) أي لررو كرران معرره عهلررة حررال كرروهنم كمررا وقولرره (كمررا تقولرر 
 تقولون، أي كما تصفون إهليتهم من قولكم (هؤال  شفعاؤان عند هللا). 

ي واستحضار الذات العليرة بوصر  (ذي العرر ) دون امسره العلرم ملرا تتضرمنه اإلضرافة إىل العرر  مرن الشرأن اجللير  الرذ 
هو مثار حسد اآلهلة إايف وطمعهم يف انتزاع ملكه على املعىن األول، أو الذي هو مطمع اآلهلة االبتما  من سعة ما عندف 

 على املعىن الثاين. 
وقرأ اجلمهور (كما تقولون) بتا  ايطاب علرى المالرب يف حكايرة القرول املرأمور بتبليمره أن  كرى كمرا يقرول املبلرغ حرني  

ابرن كثرا وحفرص  بيرا  الميبرة  علرى الودره اآلهرر يف حكايرة القرول املرأمور إبب غره للمرا أن  كرى ابملعرىن، إب غه. وقراف 
ألن يف حال هطاب اآلمر املأمور ابلتبليغ يكون املبلغ لره غالبرا وإمنرا يصرا راطبرا عنرد التبليرغ فرهذا لروحظ حالره هرذا عررب 

كفروا ستملبون)  ابلتا  وابليا   أو على قوله (كما يقولون) اعررتاض برني   عنه بطريق الميبة كما قرئ قوله تعاىل (ق  للذين
 شرط  لو  ودوابه. 

 [) إنشا  تنزيه   تعاىل عما ادعوف من ودود شركا  له يف اإلهلية. 43(سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كباا] 
بط ن قوهلم: إن مع هللا عهلة، مبا هنضت به احلجة وهذا من املقول اعرتاض بني أدزا  املقول، وهو مستأن  ألنه نتيجة ل 

علرريهم مررن قولرره (إذن البتمرروا إال ذي العررر  سرربي ). وقررد تقرردم الكرر م علررى نظرراف يف قولرره تعرراىل (سرربحانه وتعرراىل عمررا 
 يصفون) يف سورة األنعام. 

 واملراد مبا يقولون ما يقولونه مما ذكر عنفا كقوله تعاىل (ونرثه ما يقول).  
(علوا) مفعول مطلق عامله (تعاىل). دي  به على غا قياس فعله للداللة على أن التعا  هو االتصاد ابلعلو حبرق ال و 

 مبجرد االدعا  كقول سعدة أم الكميت بن معر:          
ا إال بشرر تعاليت فوق احلق عرن عل فقعرس                      و  ختر  فريهم ردة اليروم أو غرد وقولره سربحانه (مرا هرذ  

 مثلكم يريد أن يتفض  عليكم،  أي يدعي الفض  وال فض  له  . وهو منصوب على املفعولية املطلقة املبينة للنوع. 
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واملراد ابلكبا الكام  يف نوعه. وأص  الكبا صفة مشبهة: املوصود ابلكرب. والكرب: ضرخامة دسرم الشري  يف متنراول  
  من دنس ما نسبوف إليه، ألن املنافاة بني استحقاق ذاته وبرني نسربة الشرريك الناس، أي تعاىل أكم  علو ال يشوبه شي

لرره والصرراحبة والولررد بلمررت يف قرروة الظهررور إىل حيررث ال  ترراج إىل زايدة ألن ودرروب الودررود والبقررا  ينررايف عاثر االحتيرراج 
 والعجز. 

بتا  ايطاب  على أنه التفات، أو هو من للة  وقرأ اجلمهور (عما يقولون) بيا  الميبة. وقرأف محزة، والكسالي، وهل   
 املقول من قوله (ق  لو كان معه عهلة) على هذف القرا ة. 

(يسرربح لرره السررماوات السرربع واألرض ومررن فرريهن وإن مررن شرري  إال يسرربح حبمرردف ولكررن ال تفقهررون تسرربيحهم إنرره كرران  
ه) أي نسبحه يف حرال أنره (يسربح لره السرماوات [) للة (يسبح له) اخل. حال من الضما يف (سبحان44حليما غفورا]

 السبع) اخل، أي (يسبح له) العوا  وما فيها وتنزيهه عن النقالص. 
والرر م يف قولرره (لرره)   تعديررة (يسرربح) املضررمن معررىن يشررهد بتنزيهرره، أو هرري الرر م املسررماة الم التبيررني كررالق يف قولرره (أ   

  نشرح لك صدرك) ويف قوهلم: محدت هللا لك.
وملرا أسرند التسرربيح إىل كثرا مررن األشريا  الرق ال تنطررق دل علرى أنرره مسرتعم  يف الداللرة علررى التنزيره بداللررة احلرال، وهررو  

معىن قوله (ولكن ال تفقهون تسبيحهم) حيث أعرضوا عن النظر فيها فلم يهتدوا إىل ما    هبا مرن الداللرة علرى تنزيهره 
 ل هلية. عن ك  ما نسبوف من األحوال املنافية 
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وايطرراب يف (ال تفقهررون) ةرروز أن يكررون للمشررركني دررراي علررى أسررلوب ايطرراب السررابق يف قولرره (إنكررم لتقولررون قرروال   

عظيما) وقوله (لو كان معه عهلة كما تقولون) ألن الذين   يفقهوا داللة املودودات على تنزيه هللا تعاىل هم الرذين   يثبتروا 
زيه عن النقالص الق شهدت املودودات  حيثما توده إليها النظر  بتنزيهه عنهرا فلرم  ررم مرن االهتردا  إىل شرهادهتا له التن

إال الذين   يقلعوا عن اعتقاد أضدادها. فأما املسلمون فقد اهتدوا إىل ذلك التسبيح مبا أرشدهم إليه القرعن من النظر يف 
   على تفاوت القرالح والفهوم. املودودات وإن تفاوتت مقادير االهتدا

 وةوز أن يكون جلميع الناس ابعتبار انتفا  متام العلم بذلك التسبيح.  
وقد مث  اإلمام فخر الدين ذلرك فقرال: إنرك إذا أهرذت تفاحرة واحردة فتلرك التفاحرة مركبرة مرن عردد كثرا مرن األدرزا   

دلير  اتم مسرتق  علرى ودرود اإللره، ولكر  واحرد مرن تلرك  الق ال تتجزأ  أي دواهر فردة  ، وك  واحد من تلك األدرزا 
األدزا  الق ال تتجزأ صفات رصوصرة مرن الطبرع والطعرم واللرون والرالحرة واحليرز واجلهرة. واهتصرا  ذلرك اجلرواهر الفررد 
بتلرك الصرفة املعينررة هرو مررن اجلرالزات فر  ةعرر  ذلرك االهتصررا  إال بتخصريص رصرص قررادر حكريم، فكرر  واحرد مررن 
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تلك التفاحة دلي  اتم على ودود اإلله تعاىل، مث عدد تلك األدزا  غا معلوم وأحوال تلك الصفات غرا معلومرة،  أدزا 
 فلهذا املعىن قال تعاىل (ولكن ال تفقهون تسبيحهم). 

 دين. ولع  إيثار فع  (ال يفقهون) دون أن يقول: ال تعلمون، ل شارة إىل أن املنفي علم دقيق فيؤيد ما  اف فخر ال 
وقرأ اجلمهور (يسبح)  بيا  المالب  وقرأف عمرو، ومحزة، والكسالي، وحفص عن عاصم، ويعقوب، وهلر   بترا  لاعرة  

 مؤنث  والودهان دالزان يف لوع غا العاق  وغا حقيقي التأنيث. 
يف الرردنيا لرروال أن هللا وللررة (إنرره كرران حليمررا غفررورا) اسررتئناد يفيررد التعررري  أبن مقررالتهم تقتضرري تعجيرر  العقرراب هلررم  

 عاملهم ابحللم واإلمهال. ويف ذلك تعري  ابحلث على اإلق ع عن مقالتهم ليمفر هللا هلم. 
 وزايدة (كان) للداللة على أن احللم والمفران صفتان له حمققتان.  
على للة وقصرة علرى [) عط  للة 45(وإذا قرأت القرعن دعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون ابآلهرة حجااب مستورا] 

قصة، فهنه ملا نوف ابلقرعن يف قوله (إن هذا القرعن يهدي للق هي أقوم)، مث أعقب مبرا اقتضراف السرياق مرن اإلشرارة إىل مرا 
دا  به القرعن من أصول العقيدة ودوامع األعمال وما ختل  ذلك من املواعظ والعرب عاد هنا إىل التنبيره علرى عردم انتفراع 

القررررعن ملناسررربة اإلهبرررار عرررن عررردم فقههرررم داللرررة الكالنرررات علرررى تنزيررره هللا تعررراىل عرررن النقرررال ، وتنبيهرررا املشرررركني هبررردي 
للمشركني على ودوب إق عهم عن بعثهم وعنادهم، وأتمينا للنهللا صلى هللا عليه وسلم من مكرهم به وإضمارهم إضرارف، 

 وقد كانت قرا ته القرعن تميظهم وتثا يف نفوسهم االنتقام. 
وحقيقة احلجاب: السار الذي  جب البصر عن رؤية ما ورا ف. وهو هنا مستعار للصرفة الق يصرد هللا هبا أعدا  النهللا  

صلى هللا عليه وسلم عن اإلضرار به ول عراض الذي يعرضون به عن استماع القرعن وفهمه. ودعر  هللا احلجراب املرذكور 
يفعلون، من هور اإلرادة والعزميرة حبيرث كطرر ايراطر يف نفوسرهم مث ال إةاد ذلك الصارد يف نفوسهم حبيث يهمون وال 

يصررممون، وختطررر معرراين القرررعن يف أمسرراعهم مث ال يتفهمررون. وذلررك هلررق يسررري إىل النفرروس ترردرةيا تمرسرره يف النفرروس 
 هلعه وال تماف. ابدئ األمر شهوة اإلعراض وكراهية املسموع منه مث ال يلبث أن يصا ملكا يف النفس ال تقدر على 

وإط ق احلجاب على ما يصلح للمعنيني إما على حقيقة اللفظ، وإما للحم  على ما له نظرا يف القررعن. وقرد درا  يف  
 اآلية األهرخ (ومن بيننا وبينك حجاب). 

ول حماال إذ كررب وملا كان إنكارهم البعث هو األص  الذي استبعدوا به دعوة النهللا صلى هللا عليه وسلم حىت زعموا أنه يق 
إبعادة ايلق بعد املوت (وقال الذين كفروا ه  ندلكم على رد  ينبئكم إذا مزقتم ك  ممزق إنكم لفري هلرق دديرد افررتخ 
على هللا كذاب أم به دنة) استحضروا يف هذا الك م بطريق املوصولة ملا يف الصلة من اإلميا  إىل علة دع  ذلرك احلجراب 

 (وبني الذين ال يؤمنون ابآلهرة). بينه وبينهم فلذلك قال 
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ووص  احلجاب ابملستور مبالمة يف حقيقة دنسه، أي حجرااب ابلمرا المايرة يف حجرب مرا  جبره هرو حرىت كأنره مسرتور   

 بساتر عهر، فذلك يف قوة أن يقال: دعلنا حجااب فوق حجاب. ونظاف قوله تعاىل (ويقولون حجرا حمجورا). 
د أنه حجراب مرن غرا درنس احلجرب املعروفرة فهرو حجراب ال ترراف األعرني ولكنهرا تررخ عاثر أمثالره. وقرد ثبرت يف أو أري 

أهبار كثاة أن نفرا مهوا اإلضرار ابلنهللا صلى هللا عليه وسلم فما منهم إال وقد حد  له مرا حرال بينره وبرني مهره وكفرى هللا 
 فة يف أهبار الساة. نبيه شرهم، قال تعاىل (فسيكفيكهم هللا) وهي معرو 

 ويف اجلميع بني (حجااب) و(مستورا) من البديع الطباق.  
 (ودعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوف ويف عذاهنم وقرا) عط  دع  على دع .  
والتصررريح إبعرررادة فعررر  اجلعرر  يرررؤذن أبن هرررذا دعرر  عهرررر فرررادح أن يكررون دعررر  احلجررراب املسررتور دعررر  الصررررفة عرررن  

ا دع  عدم التدبر يف القرعن هلقة يف نفوسهم. والقرول يف نظرم هرذف اآليرة ومعانيهرا تقردم يف نظاهرا اإلضرار، ويكون هذ
 يف سورة األنعام. 

[) ملررا كرران اإلهبررار عررنهم قبرر  هررذا يقتضرري أهنرررم ال 46(وإذا ذكرررت ربررك يف القرررعن وحرردف ولرروا علررى أدابرهررم نفرررورا] 
فهرم مرا فيره هرا هلرم، فرهذا مسعروا مرا يبطر  إهليرة أصرنامهم فهمروا ذلرك يفقهون معاين القرعن أتبع ذلك أبهنم يعرضرون عرن 

فولوا على أدابرهم نفورا، أي زادهم ذلك الفهم ض ال كما حرمهم عردم الفهرم هرداي، فحراهلم متنراق . فهرم ال يسرمعون 
 ما  ق أن يسمع، ويسمعون ما يهوون أن يسمعوف لادادوا به كفرا. 

رف أنرك ذكرتره مقتصررا علرى ذكررف و  ترذكر عهلرتهم ألن (وحردف) حرال مرن (ربرك) الرذي ومعىن (ذكرت ربك وحدف) ظراه 
هو مفعول (ذكرت). ومعىن احلال الداللة على ودود الوص  يف ايارج ونفس األمر، أي كان ذكرك لره، وهرو موصرود 

كوت عرن عهلرتهم وعردم أبنه وحدف يف ودود الذكر. فيكون تو  املشركني على أدابرهرم حينئرذ مرن أدر  المضرب مرن السر
االكرررتا  هبررا بنررا  علررى أهنررم يعلمررون أنرره مررا سرركت عررن ذكررر عهلررتهم إال لعرردم االعرررتاد هبررا. ولرروال هررذا التقرردير ملررا كرران 
لتوليهم على أدابرهم سبب، ألن ذكر شي  ال يدل على إنكار غاف فرههنم قرد يرذكرون العرزخ أو الر ت مرث  وال يرذكرون 

ن أن الذاكر للعرزخ منكرر منراة، ويف هرذا املعرىن قولره تعراىل (وإذا ذكرر هللا وحردف امشرأزت قلروب غاها من األصنام ف  يظ
 الذين ال يؤمنون ابآلهرة). 

و تمرر  أن املعررىن: إذا ذكرررت ربررك بتوحيرردف ابإلهليررة وهررو املناسررب لنفررورهم وترروليهم، ألهنررم إمنررا ينكرررون انفررراد هللا تعرراىل  
 على هذا املعىن مبعونة املقام وفع  (ذكرت)?.  ابإلهلية، فتكون داللة (وحدف)

ولعرر  احلررال اجلاليررة مررن معمررول أفعررال القررول والررذكر و ومهررا  تمرر  أن يكررون ودودهررا يف ايررارج. وأن يكررون يف القررول  
 واللسان. فيكون معىن (ذكرت ربك وحدف) أنه موحد يف ذكرك وك مك، أي ذكرته موصوفا ابلوحدانية. 

لكرون يف القررعن ملناسربته الكر م علرى أحروال املشرركني يف اسرتماع القررعن، أو ألن القررعن مقصرود منره وختصيص الذكر اب 
التعلرريم والرردعوة إىل الرردين، فخلررو عايترره عررن ذكررر أهلررتهم مررع ذكررر اسررم هللا يفهررم منرره التعررري  أبهنررا ليسررت آبهلررة فمررن مث 

 رعن هو القرينة على أنه أراد إنكار عهلتهم. يمضبون كلما ورد ذكر هللا و  تذكر عهلتهم، فكونه يف الق
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 وقوله (وحدف) تقدم الك م عليها عند قوله تعاىل (قالوا أدئتنا لتعبد هللا وحدف) يف سورة األعراد.  
والتوليررة: الردرروع مررن حيررث أتررى. و(علررى أدابرهررم) تقرردم القررول فيرره يف قولرره تعرراىل ( وال ترترردوا علررى أدابركررم) يف سررورة  

 العقود. 
و(نفورا) ةوز أن يكون لع انفر مث  سرجود وشرهود. ووزن فعرول يطررد يف لرع فاعر  فيكرون اسرم الفاعر  علرى صريمة  

املصدر فيكون نفورا على هذا منصواب علرى احلرال مرن ضرما (ولروا)، وةروز دعلره مصردرا منصرواب علرى املفعوليرة ألدلره، 
 أي ولوا بسبب نفورهم من القرعن. 

 [)   47معون به إذ يستمعون إليك وإذ هم جنوخ إذ يقول الظاملون إن تتبعون إال رد  مسحورا]( ن أعلم مبا يست 
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كرران املشررركون  يطررون ابلنررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم يف املسررجد احلرررام إذا قرررأ القرررعن يسررتمعون ملررا يقولرره ليتلقفرروا مررا يف    

البعرث بعرد املرروت، فيعجرب بعضرهم بعضرا مرن ذلرك، فكران اإلهبرار عررنهم  القررعن ممرا ينكرونره، مثر  توحيرد هللا، وإثبرات
أبهنم دعلت يف قلوهبم أكنة أن يفقهوف ويف عذاهنم وقر وأهنم يولرون علرى أدابرهرم نفرورا إذا ذكرر هللا وحردف، ويثرا يف نفرس 

دروااب عرن ذلرك السرؤال.  السامع سؤاال عن سبب جتمعهم الستماع قرا ة النهللا صلى هللا عليره وسرلم، فكانرت هرذف اآليرة
 فاجلملة مستأنفة استئنافا بيانيا. 

وافتتراح اجلملرة بضرما اجل لرة إلظهرار العنايرة مبضرموهنما. واملعرىن: أن هللا يعلرم علمرا حقرا داعري اسرتماعهم، فرهن كثرررت  
 الظنون فيه ف  يعلم أحد ذلك السبب. 

 وليس املراد أن هللا أشد علما من غاف إذ ال يقتضيه املقام. و(أعلم) اسم تفضي  مستعم  يف معىن قوة العلم وتفصيله.  
والبا  يف قوله (مبا يستمعون) لتعدية اسم التفضي  إىل متعلقه ألنه قاصر عن التعدية إىل املفعرول. واسرم التفضري  املشرتق  

 من العلم ومن اجله  يعدخ ابلبا  ويف سوخ ذينك يعدخ ابل م، يقال: هو أعطى للدراهم. 
البا  يف (يستمعون به) للم بسة. والضما ا رور ابلبا  عالد إىل  ما  املوصولة، أي  ن أعلم ابلشري  الرذي ي بسرهم و  

 حني يستمعون إليك، وهي ظرد مستقر يف موقع احلال. والتقدير: متلبس به. 
 وبيان إهبام (ما) حاص  بقوله (إذ يستمعون إليك وإذ هم جنوخ) اآلية.  
 ل(يستمعون به).  و(إذ) ظرد 
 والنجوخ: اسم مصدر املناداة، وهي احملادثة سرا. وتقدم يف قوله (ال ها يف كثا من جنواهم) يف سورة النسا .  
 وأهرب عنهم ابملصدر للمبالمة يف كثرة تناديهم عند استماع القرعن تشاغ  عنه.  
 ي يستمعونه، و ن أعلم بنجواهم. (وإذ هم جنوخ) عط  على (إذ يستمعون إليك)، أي  ن أعلم ابلذ 
و(إذ يقول) بدل من (إذ هم جنوخ) بدل بع  من ك ، ألن جنواهم غا منحصرة يف هذا القول. وإمنا هص هذا القرول  

 ابلذكر ألنه أشد غرابة من بقية عفاكهم للبون الواضح بني حال النهللا صلى هللا عليه وسلم وبني حال املسحور. 
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اإلضرمار يف (إذ يقرول الظراملون) دون: إذ يقولرون، للداللرة علرى أن ابعرث قروهلم ذلرك هرو الظلرم، ووقرع إظهرار يف مقرام  
أي الشرك فهن الشرك ظلم، أي ولوال شركهم ملا مث  عاق  حالة النهللا الكاملرة حبالرة املسرحور. وةروز أن يرراد الظلرم أيضرا 

 االعتدا ، أي االعتدا  على النهللا صلى هللا عليه وسلم كذاب. 
[) للررة مسررتأنفة اسررتئنافا ابتررداليا ونظالرهررا كثرراة يف 48(انظررر كيرر  ضررربوا لررك األمثررال فضررلوا فرر  يسررتطيعون سرربي ] 

 القرعن. 
 والتعبا بفع  النظر إشارة إىل أنه بلغ من الوضوح أن يكون منظورا.  
 ر و وف. واالستفهام ب(كي ) للتعجيب من حالة متثيلهم للنهللا صلى هللا عليه وسلم ابملسحو  
وأص  (ضرب) وضع الشي  وتثبيته يقال: ضرب هيمة، ويطلق على صو  الشي  على حجم رصرو ، يقرال: ضررب  

داننررا، وهررو هنررا مسررتعار ل بررراز والبيرران تشرربيها للشرري  امليررز املبررني ابلشرري  املثبررت. وتقرردم عنررد قولرره تعرراىل (إن هللا ال 
 يستحي أن يضرب مث ) يف سورة البقرة. 

م يف (لررك) للتعليرر  واألدرر ، أي ضررربوا األمثررال ألدلررك، أي ألدرر  متثيلررك، أي مثلرروك. يقررال: ضررربت لررك مررث  والرر  
بكذا. وأصله مثلتك بكذا، أي أدد كذا مث  لك، قال تعاىل (ف  تضربوا   األمثال) وقال (واضرب هلم مث  أصرحاب 

 القرية) أي ادعلهم مث  حلاهلم. 
إن كان احملكي عنهم أهنم مثلوف ابملسحور، وهو مث  واحد، ألن املقصود التعجيرب مرن هرذا املثر  ولع (األمثال) هنا، و  

ومن غاف فيما يصدر عنهم من قوهلم: هو شاعر، هو كاهن، هو جمنون، هو ساحر، هو مسحور، ومسيت أمثراال ابعتبرار 
تطلبرون أشربه األحروال حبالره يف هيراهلم فيلحقرون بره،  حاهلم ألهنم  اوا فيما يصفونه به للناس لئ  يعتقدوف نبيرا، فجعلروا ي

 كمن يدرج فردا غريبا يف أشبه األدناس به، كمن يقول يف الزرافة: إهنا من األفراس أو اإلب  أو من البقر. 
وفرررع ضرر هلم علررى ضرررب أمثرراهلم ألن مررا ضررربوف مررن األمثررال كلرره ابطرر  وضرر ل وقرروة يف الكفررر. فرراملراد تفريررع ضرر هلم  

   ببط ن تلك األمثال، أي فظهر ض هلم يف ذلك كقوله (كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدان). ايا
   
 

 2466صفحة : 
 
وةوز أن يراد ابلض ل هنا أص  معناف، وهو احلاة يف الطريق وعدم االهتدا ، أي ضرربوا لرك أشرباها كثراة ألهنرم  راوا   

 فيما يعتذرون به عن شأنك العظيم. 
 ع (ف  يستطيعون سبي ) على (فضلوا) تفريع لتوغلهم يف احلاة على ض هلم يف ضرب تلك األمثال. وتفري  
والسرربي : الطريررق، واسررتطاعته اسررتطاعة الظفررر برره، فيجرروز أن يررراد ابلسرربي  سرربي  اهلرردخ علررى الودرره األول يف تفسررا  

ا  ال يدري من أية دهرة يسرلك إىل املقصرود، علرى الض ل، وةوز أن يكون متثي  حلال ض هلم حبال الذي وق  يف فيف
 الوده الثاين يف تفسا الض ل. 
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واملعىن على هذا: أهنم  اوا كي  يصرفون حالرك للنراس لتروقعهم أن النراس يكرذبوهنم، فلرذلك دعلروا ينتقلرون يف وصرفه  
 من صفة إىل صفة الستشعارهم أن ما يصفونه به ابط  ال يطابقه الواقع. 

[) ةروز أن يكرون للرة (وقرالوا) معطوفرة علرى للرة (قر  لرو  49أإذا كنا عظاما ورفاات إان ملبعوثون هلقرا دديردا](وقالوا  
كان معه عهلة كما تقولون) ابعتبار ما تشتم  عليه من قوله (كما تقولون) لقصد استئصرال ضر لة أهررخ مرن ضر الهتم 

عة بقوله (ق  لو كان معه عهلة كما تقولون) اآليرة ومرا بينهمرا مبنزلرة ابحلجة الداممة، بعد استئصال الق قبلها ابحلجة القاط
 االعرتاض. 

وةرروز أن تكررون عطفررا علررى للررة (إذ يقررول الظرراملون إن تتبعررون إال ردرر  مسررحورا) الررق مضررموهنا مظرررود للنجرروخ،  
 ب. فيكون هذا القول مما تنادوا به بينهم، مث ةهرون إبع نه ويعدونه حجتهم على التكذي

 واالستفهام إنكاري.  
وتقدمي الظرد من قوله (إذا كنا عظاما) ل هتمام به ألن مضمونه هو دلي  االستحالة يف ظنهم، فاإلنكار متسلل علرى  

للة (إان ملبعوثون). وقوة إنكار ذلك مقيد حبالة الكون عظامرا ورفراات، وأصر  تركيرب اجلملرة: أإان ملبعوثرون إذا كنرا عظامرا 
 ورفاات. 

 وليس املقصود من الظرد التقييد، ألن الكون عظاما ورفاات اثبت لك  من ميوت فيبعث.  
 والبعث: اإلرسال. وأطلق هنا على إحيا  املوتى، ألن امليت يشبه املاكث يف عدم مبارحة مكانه.  
 ال حلم عليها. والعظام: لع عظم، وهو ما منه تركيب اجلسد ل نسان والدواب. ومعىن (كنا عظاما) أهنم عظام  
والرفررات: األشرريا  املرفوتررة، أي املفتتررة. يقررال: رفررت الشرري  إذا كسرررف كسرررا دقيقررة. ووزن فعررال يرردل علررى مفعررول أفعررال  

 التجزلة مث  الدقاق واحلطام واجلذاذ والفتات. 
ث هرو اإلحيرا ، و(هلقا دديدا) حال مرن ضرما (مبعوثرون). وذكرر احلرال لتصروير اسرتحالة البعرث بعرد الفنرا  ألن البعر 

 فهحيا  العظام والرفات حمال عندهم، وكوهنم هلقا دديدا أده  يف االستحالة. 
 وايلق: مصدر مبعىن املفعول، ولكونه مصدرا   يتبع موصوفه يف اجلمع.  
[ أو هلقرررا ممرررا يكررررب يف صررردوركم فسررريقولون مرررن يعيررردان قررر  الرررذي فطرررركم أول مررررة 50(قرر  كونررروا حجرررارة أو حديررردا] 

[ يروم يردعوكم فتسرتجيبون حبمردف وتظنرون إن 51مضون إليك رؤوسرهم ويقولرون مرىت هرو قر  عسرى أن يكرون قريبرا]فسين
[) دواب عن قوهلم (أإذا كنرا عظامرا ورفراات إان ملبعوثرون هلقرا دديردا). أمرر هللا رسروله صرلى هللا عليره 52لبثتم إال قلي ]

 وسلم أبن ةيبهم بذلك. 
ا) يف مقاهلم بقوله (كونوا)، ومقابلة (عظاما ورفاات) يف مقاهلم بقوله (حجارة أو حديدا) اخل، وقرينة ذلك مقابلة فع  (كن 

مقابلة أدسام واهية أبدسام صلبة. ومعىن اجلواب أن وهن اجلسم مساو لص بته ابلنسبة إىل قدرة هللا تعاىل على تكييفره  
 كي  يشا . 

ة، دراي على طريقة احملاورات الق بينتهرا عنرد قولره تعراىل (قرالوا أجتعر  هلذا كانت للة (ق  كونوا حجارة) اخل غا معطوف 
 فيها من يفسد فيها) يف سورة البقرة. 
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وإن كان قوله (ق ) ليس مبدأ حماورة ب  احملاورة ابملقول الرذي بعردف؛ ولكرن األمرر ابجلرواب أعطري حكرم اجلرواب فلرذلك  
 فصلت للة (ق ). 

بقولرره (كونرروا حجررارة) اخل غررام ، ألهنررم إمنررا اسررتعبدوا أو أحررالوا إردرراع احليرراة إىل أدسررام واعلررم أن ارتبرراط رد مقررالتهم  
تفرقررت أدزاؤهررا واخنرررم هيكلهررا، و  يعللرروا اإلحالررة أبهنررا صررارت أدسرراما ضررعيفة، فرراد علرريهم أبهنررا لررو كانررت مررن أقرروخ 

 األدسام ألعيدت هلا احلياة. 
 مقالتهم وبني مقالتهم املردودة، ويف ذلك ث ثة ودوف:    فبنا أن نبني وده االرتباط بني الرد على 
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أحدها: أن تكون صيمة األمر يف قوله (كونوا) مستعملة يف معرىن التسروية، ويكرون دلري  علرى درواب حمرذود تقرديرف:   

تعراىل ال يتعاصرى عليهرا شري .  إنكم مبعوثون سوا  كنتم عظاما ورفاات أو كنتم حجارة أو حديدا، تنبيها على أن قدرة هللا
 وذلك إدماج ةع  اجلملة يف معىن التذيي . 

الوده الثاين: أن تكون صيمة األمر يف قوله (كونوا) مستعملة يف الفرض، أي لو فرض أن يكون األدسراد مرن األدسرام  
لرى كر  الرودهني يكرون قولره الصلبة وقي  لكم: إنكرم مبعوثرون بعرد املروت ألحلرتم ذلرك واسرتبعدمت إعرادة احليراة فيهرا. وع

(مما يكرب يف صدوركم) هناية الك م، ويكون قوله (فسيقولون من يعيدان) مفرعا على للة (وقالوا أإذا كنا) اخل تفريعا على 
االستئناد، وتكون الفا  ل ستئناد وهي مبعىن الواو على ه د يف جميئها ل ستئناد، والك م انتقال حلكايرة تكرذيب 

 ذيباهتم. عهر من تك
الوده الثالث أن يكون قوله (ق  كونوا حجارة) ك ما مستأنفا ليس دوااب على قوهلم (أإذا كنا عظاما ورفاات) اخل وتكرون  

صرريمة األمررر مسررتعملة يف التسرروية. ويف هررذا الودرره يكررون قولرره (فسرريقولون مررن يعيرردان) متصرر  بقولرره (كونرروا حجررارة أو 
ذود برردل عليرره قولرره (كونرروا حجررارة)، أي فلررو كررانوا كررذلك لقررالوا: مررن يعيرردان، أي حديرردا) اخل، ومفرعررا علررى كرر م حمرر

 النتقلوا يف مدارج السفسطة من إحالة اإلعادة إىل ادعا  عدم ودود قادر على إعادة احلياة هلم لص بة أدسادهم. 
 وهبذف الودوف يلتئم نظم اآلية وينكش  ما فيه من غموض.  
ال يودد إال يف مماور األرض، وهرو ترراب غلريظ رتلر  الملرظ، ثقير  أدكرن اللرون، وهرو إمرا  واحلديد: تراب معدين، أي 

 حمتت األدزا  وإما مورقها، أي مث  الورق. 
وأصنافه مثانية عشر ابعتبار اهت د تركيب أدزاله، وتتفاوت ألوان هذف األصناد، وأشرد أصنافه ايالص، وهو السا   

لمريبررة. وهررذا اندر الودررود وأشررهر ألوانرره األمحررر، ويقسررم ابعتبررار صرر بته إىل صررنفني أصررليني يف ليررع أدزالرره مررن املررواد ا
يسررميان الررذكر واألنثررى، فالصررلب هررو الررذكر واللررني األنثررى. وكرران العرررب يصررفون السرري  الصررلب القرراطع ابلررذكر. وإذا 

صرب ومنره مرا يكرون حديرد تطريرق، ومنره صهر احلديد ابلنار متازدت أدزاؤف ومتيع وصار كراحللوا  فمنره مرا يكرون حديرد 
فوالذ. وكر  صرن  مرن أصرنافه صراس ملرا يناسرب سربكه منره علرى اهرت د احلادرة فيهرا إىل شردة الصر بة مثر  السريود 
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والرردروع. ومررن هصررالص احلديررد أن يعلرروف الصرردأ، وهررو كالوسررخ أهضررر مث يسررتحي  ترردرةا إىل أكسررد (كلمررة كيمياويررة 
ني جبسم فتفسدف) وإذا   يتعهد احلديد ابلصق  والزيت أهذ الصدأ يف خنر سطحه، وهذا تدل على تعلق أدزا  األكسج

املعدن يودد يف غالرب الرب د. وأكثرر ودرودف يف بر د احلبشرة ويف صرحرا  مصرر. وودردت يف الرب د التونسرية معرادن مرن 
لتاريخ يعرد ابلعصر احلديدي، أي الذي  احلديد. وكان استعمال احلديد من العصور القدمية، فهن الطور الثاين من أطور ا

كان البشر يستعم  فيه علت متخذة من احلديد، وذلك من أثر صنعة احلديد، وذلك قب  عصرر تردوين التراريخ. والعصرر 
 الذي قبله يعرد ابلعصر احلجري. 

قطرروع برره أن احلديررد وقررد اتصررلت بتعيررني الررزمن الررذي ابترردئ فيرره صررنع احلديررد أسرراطا واهيررة ال ينضرربل هبررا اتركرره. وامل 
مستعم  عند البشر قب  ابتدا  كتابة التاريخ ولكونه أبكله الصدأ عند تعرضه للهروا  والرطوبرة   يبرق مرن عالتره القدميرة إال 

 شي  قلي . 
وقد وددت يف  طيبة  ومدافن الفراعنة يف  منفيس  مبصر صور على اآلاثر مرسوم عليها: صور هزالن شراحذين مرداهم  

ها يف الصور ابللون األزرق لون الفوالذ، وذلك يف القررن احلرادي والعشررين قبر  التراريخ املسريحي. وقرد ذكرر يف وقد صبمو 
التوراة ويف احلديث قصة الذبيح، وقصة اهتتان إبراهيم ابلقدوم. و  يذكر أن السكني وال القدوم كانتا من حجر الصروان، 

 سرر  للقيررد، واملقررامع للضرررب، وسرريأيت قولرره تعرراىل (وهلررم مقررامع مررن فرراألظهر أنرره آبلررة احلديررد. ومررن احلديررد تتخررذ الس
 حديد) يف سورة احلج. 

وايلق: مبعىن املخلوق، أي أو هلقا عهر مما يعظرم يف نفوسركم عرن قبولره احليراة ويسرتحي  عنردكم علرى هللا إحيراؤف مثر   
 الفوالذ والنحاس. 

 وقوله (مما يكرب يف صدوركم) صفة (هلقا).  
 (يكرب) يعظم وهو عظم جمازي مبعىن القوي يف نوعه وصفاته، والصدور: العقول، أي مما تعدونه عظيما ال يتما. ومعىن  
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ويف الك م حذد دل عليه الك م املردود وهو قروهلم (أإذا كنرا عظامرا ورفراات إان ملبعوثرون). والتقردير: كونروا أشريا  أبعرد   

 ام والرفات. عن قبول احلياة من العظ
واملعررىن: لررو كنررتم حجررارة أو حديرردا ألحيرراكم هللا، ألهنررم دعلرروا كرروهنم عظامررا حجررة السررتحالة اإلعررادة، فرررد علرريهم أبن   

اإلعادة مقدرة   تعاىل ولو كنتم حجارة أو حديدا، ألن احلجارة واحلديد أبعد عرن قبرول احليراة مرن العظرام والرفرات إذ   
 قل ش د الرفات والعظام.  يسبق فيهما حلول احلياة

 والتفريع يف (فسيقولون من يعيدان) على للة (ق  كونوا حجارة) أي ق  هلم ذلك فسيقولون لك: من يعيدان.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ودعرر  سررؤاهلم هنررا عررن املعيررد ال عررن أصرر  اإلعررادة ألن البحررث عررن املعيررد أدهرر  يف االسررتحالة مررن البحررث عررن أصرر   
سليم اجلد  بعد اجلواب ابملنع فههنم نفوا إمكان إحيا  املوتى، مث انتقلوا إىل التسليم اجلد  اإلعادة، فهو مبنزلة اجلواب ابلت

 ألن التسليم اجلد  أقوخ، يف معارضة الدعوخ، من املنع. 
 واالسرتفهام يف (مرن يعيردان) هتكمري. وملرا كرران قروهلم هرذا حمقرق الوقروع يف املسررتقب  أمرر النرهللا أبن  يريهم عنردما يقولونرره 

دواب تعيني ملن يعيدهم إبطاال ل زم التعكم، وهرو االسرتحالة يف نظررهم بقولره (قر  الرذي فطرركم أول مررة) إدررا  لظراهر 
استفهامهم على أصله حبمله على ه د مرادهم، ألن ذلك أددر على طريقة األسلوب احلكيم لزايدة احملادة، كقوله يف 

 ن قال ربكم ورب عابلكم األولني). حمادة موسى لفرعون (قال ملن حوله أال تستمعو 
ودي  ابملسند إليه موصوال لقصد ما يف الصرلة مرن اإلميرا  إىل تعلير  احلكرم أبن الرذي فطررهم أول مررة قرادر علرى إعرادة  

هلقهم، كقوله تعراىل (وهرو الرذي يبردأ ايلرق مث يعيردف وهرو أهرون عليره) فهنره لقدرتره الرق ابتردأ هبرا هلقكرم يف املررة األوىل 
 در أن كلقكم مرة اثنية. قا
 واالنماض: التحريك من أعلى إىل أسف  والعكس. فهنماض الرأس  ريكه كذلك، وهو  ريك االستهزا .  
واستفهموا عن وقته بقوهلم (مىت هو) استفهام هتكم أيضا؛ فأمر الرسول أبن ةيبهم دوااب حقا إبطاال ل زم التهكم، كما  

 تقدم يف نظاف عنفا. 
 (مىت هو) عالد إىل العود املأهوذ من قوله (يعيدان) كقوله (اعدلوا هو أقرب للتقوخ).  وضما 
 و (عسى) للردا  على لسان الرسول صلى هللا عليه وسلم: واملعىن ال يبعد أن يكون قريبا.  
نه أضي  إىل اجلملة و(يوم يدعوكم) بدل من الضما املسترت يف (يكون) من قوله (أن يكون قريبا). وفتحته فتحة بنا  أل 

 الفعلية. 
 وةوز أن يكون ظرفا ل(يكون)، أي يكون يوم يدعوكم، وفتحته فتحة نصب على الظرفية.  
 والدعا  ةوز أن  م  على حقيقته، أي دعا  هللا الناس بواسطة امل لكة الذين يسوقون الناس إىل احملشر.  
طلق عليره الردعا  ألن الردعا  يسرتلزم إحيرا  املردعو وحصرول حضرورف، وةوز أن  م  على األمر التكرويين إبحيرالهم، فرأ 

 فهو جماز يف اإلحيا  والتسخا حلضور احلساب. 
واالسرتجابة مسرتعارة ملطاوعررة معرىن (يرردعوكم)، أي فتحيرون ومتثلررون للحسراب، أي يرردعوكم وأنرتم عظررام ورفرات. ولرريس  

فرررع السررماع وإمنررا هررو تصرروير لسرررعوا اإلحيررا  واإلحضررار وسرررعة للعظررام والرفررات إدراك واسررتماع وال مث اسررتجابة ألهنررا 
االنبعرررا  واحلضرررور للحسررراب حبيرررث  صررر  ذلرررك كحصرررول اسرررتماع الررردعوة واسرررتجابتها يف أنررره ال معاجلرررة يف  صررريله 

 وحصوله وال ريث وال بطئ يف زمانه. 
 هو).  وضمالر ايطاب على هذا هطاب للكفار القاللني (من يعيدان) والقاللني (مىت 
والبا  يف (حبمدف) للم بسة، فهي يف معىن احلال، أي حامردين فهرم إذا بعثروا هلرق فريهم إدراك احلقرالق فعلمروا أن احلرق  

 .  
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وةروز أن يكرون (حبمردف) متعلقرا مبحرذود علرى أنره مرن كر م النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم. والتقردير: انطرق حبمردف، كمررا  
كما يقال للمعرس: ابليمن والربكة، أي امحد هللا على ظهرور صردق مرا أنبرأتكم بره، ويكرون يقال: ابسم هللا، أي ابتدئ، و 
 اعرتاضا بني املتعاطفات. 

وقي : إن قوله (يوم يدعوكم) اسرتئناد كر م هطراب للمرؤمنني فيكرون (يروم يردعوكم) متعلقرا بفعر  حمرذود، أي اذكرروا  
ه، أي تستجيبون حامدين هللا على ما منحكم مرن اإلميران وعلرى يوم يدعوكم. واحلمد على هذا الوده حممول على حقيقت

 ما أعد لكم مما تشاهدون حني انبعاثكم من دالل  الكرامة واإلقبال. 
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وأما للة (وتظنون إن لبثتم إال قلي ) فهي عط  على (تستجيبون)، أي و سبون أنكرم مرا لبثرتم يف األرض إال قلري .   

التعجيب من هذف احلالة، ولذلك دا  يف بع  عايت أهرخ سؤال املوىل حرني يبعثرون عرن مردة لبرثهم تعجيبرا مرن واملراد: 
حاهلم، قال تعاىل (قال كم لبثتم يف األرض عدد سنني قالوا لبثنا يوما أو بع  يوم فاسرأل العرادين قرال إن لبثرتم إال قلري  

ام مث بعثه قال كرم لبرث قرال لبثرت يومرا او بعر  يروم قرال بر  لبثرت مالرة لو أنكم كنتم تعلمون)، وقال (فأماته هللا مالة ع
عام). وهذا التعجيب تندمي للمشركني وأتييد للمؤمنني. واملراد هنا: أهنم ظنوا ظنرا هاطئرا، وهرو حمر  التعجيرب. وأمرا قولره 

 فهو قلي  ابلنسبة ألايم هللا.  يف اآلية األهرخ (قال إن لبثتم إال قلي  لو أنكم كنتم تعلمون) فمعناف: أنه وإن طال
[) ملرا أعقرب مرا 53(وق  لعبادي يقولوا الق هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان ل نسران عردوا مبينرا] 

أمر النهللا صلى هللا عليه وسلم بتبليمه إىل املشركني من أقروال تعظهرم وتنهرنههم مرن قولره تعراىل (قر  لرو كران معره عهلرة كمرا 
وقوله (ق  كونوا حجارة) وقوله (قر  عسرى أن يكرون قريبرا) ثرين العنران إىل إببر   املرؤمنني أتديبرا يرنفعهم يف هرذا  تقولون)

املقرام علررى عررادة القرررعن يف تلرروين األغررراض وتقيررب بعضررها برربع  أضرردادها استقصررا  ألصررناد اهلرردخ ورتلرر  أسرراليبه 
 ونفع رتل  الناس. 

املشركني تنبئ عن ض ل اعتقاد نقر  الكر م إىل أمرر املرؤمنني أبن يقولروا أقرواال تعررب  وملا كان ما سبق من حكاية أقوال 
 عن حسن النية وعن نفوس زكية. وأوتوا يف ذلك كلمة دامعة وهي (يقولوا الق هي أحسن). 

 حدة. و(الق هي أحسن) صفة حملذود يدل عليه فع  (يقولوا). تقديرف: ابلق هي أحسن. وليس املراد مقالة وا 
واسم التفضي  مستعم  يف قوة احلسن. ونظاف قوله (دادهلم ابلق هي أحسن)، أي اب ادالت الرق هري ابلمرة المايرة يف  

 احلسن، فهن ا ادلة ال تكون بكلمة واحدة. 
للسان وما فهذف اآلية شديدة االتصال ابلق قبلها وليست حبادة إىل تطلب سبب لنزوهلا. وهذا أتديب عظيم يف مراقبة ا 

يصدر منه. ويف احلديث الصحيح عن معاذ بن دب : أن النهللا صلى هللا عليره وسرلم أمررف أبعمرال تدهلره اجلنرة مث قرال لره 
(أال أهربك مبر ك ذلرك كلره? قلرت: بلرى اي رسرول هللا، فأهرذ بلسرانه وقرال: كر  عليرك هرذا. قرال: قلرت: اي رسرول هللا 
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تررك أمرك وهر  يكرب النراس يف النررار علرى ودروههم، أو قرال علرى منرراهرهم، إال وإان ملؤاهرذون مبرا نرتكلم بره? فقرال: ثكل
 حصالد ألسنتهم). 

واملقصد األهم من هذا التأديب أتديب األمة يف معاملرة بعضرهم بعضرا حبسرن املعاملرة وإالنرة القرول. ألن القرول يرنم عرن  
ة املشرركني ادتنرااب ملرا تثراف املشرادة والملظرة مرن ازدايد املقاصد. بقرينة قوله (إن الشيطان ينز  بيرنهم). مث أتديربهم يف جمادلر

مكابرة املشركني وتصلبهم فذلك من نز  الشيطان بينهم وبني عدوهم. قال تعاىل (ادفع ابلين هي أحسن فهذا الذي بينك 
صاري  من لطفره وبينه عداوة كأنه و  محيم). واملسلمون يف مكة يومئذ طالفة قليلة وقد صرد هللا عنهم ضر أعدالهم بت

 ليكونوا عمنني. فأمرهم أن ال يكونوا سببا يف إفساد تلك احلالة. 
واملراد بقوله (لعبادي) املؤمنون كما هو املعرود من اصط ح القرعن يف هذا العنوان. وروي أن قرول الرق هري أحسرن أن  

املشركون يؤذون أصحاب رسول هللا صلى هللا  يقولوا للمشركني: يهديكم هللا. يرمحكم هللا. أي ابإلميان. وعن الكلهللا: كان
 عليه وسلم ابلقول والفع . فشكوا ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا هذف اآلية. 

ودزم (يقولوا) على حذد الم األمر وهو وارد كثاا بعد األمر ابلقرول. ولرك أن جتعر  (يقولروا) دروااب منصرواب يف درواب  
ول القول لداللة اجلواب عليره. والتقردير: قر  هلرم: قولروا الرق هري أحسرن يقولروا ذلرك. فيكرون كنايرة األمر مع حذد مفع

علررى أن االمتثررال أبهنررم فررهذا أمررروا امتثلرروا. وقررد تقرردم نظرراف يف قولرره (قرر  لعبررادي الررذين عمنرروا يقيمرروا الصرر ة) يف سررورة 
 إبراهيم. 

فساد السريع األثر. وتقدم يف قوله تعاىل (من بعد أن نز  الشيطان بيرين والنز : أصله الطعن السريع. واستعم  هنا يف اإل 
 وبني إهويت) يف سورة يوس . 

    
 

 2470صفحة : 
 
وللة (إن الشيطان ينز  بينهم) تعلي  لإمر بقول الق هي أحسن. واملقصود من التعلي  أن ال يستخفوا بفاسد األقوال   

  فههنا تثا مفاسد من عم  الشيطان.
وملررا كرران ضررما (بيررنهم) عالرردا إىل عبررادي كرران املعررىن التحررذير مررن إلقررا  الشرريطان العررداوة بررني املررؤمنني  قيقررا ملقصررد  

 الشريعة من بث األهوة اإلس مية. 
روخ الواحردي: أن عمرر بررن ايطراب شررتمه أعررايب مرن املشررركني فشرتمه عمررر وهرم بقتلره فكرراد أن يثرا فتنررة فنزلرت هررذف  

 ايما كان سبب النزول فهو ال يقيد إط ق صيمة األمر للمسلمني أبن يقولوا الق أحسن يف ك  حال. اآلية. وأ
 وللة (إن الشيطان كان ل نسان عدوا مبينا) تعلي  جلملة (ينز  بينهم). وعلى العلة علة.  
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ل نسان متقررة من وقت نشأة وذكر (كان) للداللة على أن صفة العداوة أمر مستقر يف هلقته قد دب  عليه. وعداوته  
عدم  عليه الص ة والس م  وأنه يسول للمسلمني أن يملظوا على الكفار بومههم أن ذلك نصرر للردين ليروقعهم يف الفتنرة، 

 فهن أعظم كيد الشيطان أن يوقع املؤمن يف الشر وهو يومهه أنه يعم  هاا. 
[) هرذا الكر م متصر  بقولره ( رن 54أرسرلناك علريهم وكري ] (ربكم أعلم بكم إن يشأ يرمحكم أو إن يشرأ يعرذبكم ومرا 

أعلرم مبرا يسرتمعون بره) إىل قولرره (فر  يسرتطيعون سربي ). فرهن ذلررك ينطروي علرى مرا هرو شررأن جنرواهم مرن التصرميم علررى 
يه تسلية له. العناد واإلصرار على الكفر. وذلك يسو  النهللا صلى هللا عليه وسلم و زنه أن ال يهتدوا. فوده هذا الك م إل

 ويدل لذلك تعقيبه بقوله (وما أرسلناك عليهم وكي ). 
ومعىن (إن يشأ يرمحكم أو إن يشأ يعذبكم) على هذا الكناية عن مشيئة هديه إايهرم الرذي هرو سربب الرمحرة. أو مشريئة  

 تركهم وشأهنم. وهذا أحسن ما تفسر به هذف اآلية ويبني موقعها، وما قي  غاف أراف ال يلتئم. 
وأويت ابملسررند إليرره بلفررظ الرررب مضررافا إىل ضررما املررؤمنني الشررام  للرسررول تررذكاا ابن االصررطفا  للخررا شررأن مررن معررىن  

الربوبية الق هي تدبا شؤون املربوبني مبا يليق حباهلم، ليكون إليقاع املسرند علرى املسرند إليره بعرد ذلرك بقولره (أعلرم بكرم) 
 ي يكون أعلم بدهال  النفوس وقابليتها ل صطفا . وقع بديع، ألن الذي هو الرب هو الذ

وهررذف اجلملررة مبنزلررة املقدمررة ملررا يعرردها وهرري للررة (إ، يشررأ يرررمحكم) اآليررة، أي هررو أعلررم مبررا يناسررب حررال كرر  أحررد مررن  
 استحقاق الرمحة واستحقاق العذاب. 

 ومعىن (أعلم بكم) أعلم حبالكم، ألن احلالة هي املناسبة لتعلق العلم.  
 ملة (إن يشأ يرمحكم أو إن يشأ يعذبكم) مبينة للمقصود من للة (ربكم أعلم بكم). فج 
والرمحة والتعذيب مكىن هبما عن االهتدا  والض ل، بقرينة مقارنته لقوله (ربكم أعلرم بكرم) الرذي هرو كاملقدمرة. وسرلك  

أل عمررا يفعرر ، ألنرره أعلررم مبررا يليررق أبحرروال سرربي  الكنايررة هبمررا إلفررادة فالرردتني: صررر هما وكنايتهمررا، وإلظهررار أنرره ال يسرر
رلوقاته. فلما انط الرمحة أبسباهبا والعذاب أبسبابه، حبكمته وعدله، علرم أن معرىن مشريئته الرمحرة أو التعرذيب هرو مشريئة 
إةاد أسباهبما، وفع  الشرط حمذود. والتقدير: إن يشأ رمحتكم يرمحكم أو إن يشأ تعذيبكم يعذبكم، على حكم حذد 

 عول فع  املشيئة يف االستعمال. مف
 ودي  ابلعط  حبرد (أو) الدالة على أحد الشيئني ألن الرمحة والتعذيب ال ةتمعان د(أو) للتقسيم.  
وذكر شرط املشيئة هنا فالدته التعليم أبنه تعراىل ال مكررف لره، فجمعرت اآليرة اإلشرارة إىل صرفة العلرم واحلكمرة وإىل صرفة  

 اإلرادة واالهتيار. 
 وإعادة شرط املشيئة يف اجلملة املعطوفة لتأكيد تسلل املشيئة على احلالتني.  
وللة (وما أرسلناك عليهم وكي ) زايدة لبيان أن اهلداية والض ل من دع  هللا تعاىل، وأن النهللا غا مسؤول عن استمرار  

م، أي مرا أرسرلناك لتجرربهم علرى اإلميران من استمر يف الض لة. إزالرة للحررج عنره فيمرا ةردف مرن عردم اهتردا  مرن يردعوه
 وإمنا أرسلناك داعيا. 
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والوكي  على الشي : هو املسؤول بره. واملعرىن: أرسرلناك نرذيرا وداعيرا هلرم ومرا أرسرلناك علريهم وكري ، فيفيرد معرىن القصرر  
 ا أنت إال نذير. ألن كونه داعيا ونذيرا معلوم ابملشاهدة فهذا نفي عنه أن يكون وكي  وملجئا عل إىل معىن: م

 وضما (عليهم) عالد إىل املشركني، كما عادت إليهم ضمالر (على قلوهبم) وما بعدف من الضمالر ال لقة هبم.  
   
 

 2471صفحة : 
 
 و(عليهم) متعلق ب(وكي ). وقدم على متعلقه ل هتمام وللرعاية على الفاصلة.   
[) متاثر  القررينتني يف 55بع  النبيني على بعر  وعتينرا داود زبرورا] (وربك أعلم مبن يف السماوات وألرض ولقد فضلنا  

فاصلق هذف اآلية من كلمة (واألرض) وكلمة (على بع )، يدل داللة واضحة على أهنما ك م مرتبل بعضه ببع ، وأن 
 ليس قوله (وربك أعلم مبن يف السماوات واألرض) تكملة آلية (ربكم أعلم بكم) اآلية. 

وب ايطاب يف قوله (وربك أعلم) بعد قوله (ربكم أعلم بكرم) إميرا  إىل أن المررض مرن هرذف اجلملرة عالرد إىل وتميا أسل 
شررأن مررن شررؤون النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم الررق هلررا مزيررد اهتصررا  برره، تقفيررة علررى إبطررال أقرروال املشررركني يف شررؤون 

  يكرن مرن عظمرا  أهر  ب دهرم وقرادهتم، وقرالوا: أبعرث هللا الصفات اإلهلية. إببطرال أقرواهلم يف أحروال النرهللا بمررورهم أنره 
يتيم أيب طالب رسوال، أبعث هللا بشرا رسروال. فرأبكتهم هللا هبرذا الررد بقولره (وربرك أعلرم مبرن يف السرماوات واألرض) فهرو 

 العا  حيث ةع  رسالته. 
فضرلنا بعر  النبيرني) اآليرة. أعراد ترذكاهم أبن  وكان قوله (وربك أعلم مبن يف السماوات واألرض) كاملقدمة لقوله (ولقد 

هللا أعلم منهم ابملتساه  للرسالة حبسب ما أعدف هللا فيه من الصفات القابلة لذلك، كما قال تعاىل عنهم (قالوا لن نؤمن 
 حىت نؤتى مث  ما أوتى رس  هللا. هللا أعلم حيث ةع  رساالته) يف سورة األنعام. 

قدمررة علررى عمرروم املودررودات لتكررون مبنزلررة الكليررة الررق يؤهررذ كرر  حكررم جلزيئلتهررا، ألن املقصررود وكرران احلكررم يف هررذف امل 
ابإلبطال من أقوال املشركني دامع لصور كثاة مرن أحروال املودرودات مرن البشرر وامل لكرة وأحرواهلم، ألن بعر  املشرركني 

الهم، وبعضهم أحالوا إرسال من ال أييت مبث  أحالوا إرسال رسوال من البشر. وبعضهم أحالوا إرسال رسول ليس من عظم
ما دا  به موسى  عليه الس م  . وذلك يثا أحواال لة من العصور والردال واألمم أحيا  وأمواات. ف  درم كان للتعميم 
موقرع عظرريم يف قولرره (مبررن يف السررماوات واألرض). وهررو أيضررا كاملقدمررة جلملررة (ولقررد فضررلنا بعرر  النبيررني علررى بعرر )، 
مشرراا إىل أن تفاضرر  األنبيررا  انشررئ علررى مررا أودعرره هللا فرريهم مررن مودبررات التفاضرر . وهررذا إةرراز تضررمن إثبررات النبرروة 
وتقررمها فيما مضى مما ال يقب  هلرم إبنكرارف، وتعردد األنبيرا  ممرا ةعر  حممردا صرلى هللا عليره وسرلم لريس بردعا مرن الرسر ، 

هم رسرول ومرنهم مرسر  إلريهم، وإثبرات التفاضر  برني أفرراد الصرن  الفاضر . وإثبات التفاصي  بني األفراد من البشر. فمرن
 وتقرر ذلك فيما مضى تقررا ال يستطيع إنكارف إال مكابر ابلتفاض  حىت بني األفضلني سنة إهلية مقررة ال نكران هلا. 

 فعلم أن طعنهم يف نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم طعن مكابرة وحسد.  
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شرأن اليهرود (أم  سردون النراس علرى مرا عاتهرم هللا مرن فضرله فقرد عتينرا عل إبرراهيم الكتراب واحلكمرة  كما قال تعراىل يف  
 وعتيناهم ملكا عظيما) يف سورة النسا . 

وختصيص داود  عليه السر م  ابلرذكر عقرب هرذف القضرية العامرة ودهرة صراحب الكشراد ومرن تبعره أبن فالردة التلمريح  
وسررلم أفضر  األنبيرا  وأمترره أفضر  األمرم ألن يف الزبررور أن األرض يرثهرا عبراد هللا الصرراحلون. إىل أن حممردا صرلى هللا عليره 

وهذا حسن. وأان أرخ أن يكون وده هذا التخصيص اإلميا  إىل أن كثراا مرن األحروال املرموقرة يف نظرر اجلراهلني وقاصرري 
الكمال الق اصطفاها هللا هلا، وأن التفضري   األنضار بنظر المضاضة هي أحوال ال تعوق أصحاهبا عن الصعود يف مدارج

ابلنبوة والرسالة ال ينشأ عن عظمة سابقتا، فهن داود  عليه الس م  كان راعيا من رعاة المنم يف بين إسرالي . وكان ذا قوة 
ود درالود عاتف هللا يف الرمي ابحلجر، فأمر هللا شاول ملك برين إسررالي  أن كترار داود حملاربرة درالود الكنعراين، فلمرا قتر  دا
 النبوة وصاف ملكا إبسرالي ، فهو النهللا الذي جت  فيه اصطفا  هللا تعاىل ملن   يكن ذا عظمة وسيادة. 

وذكررر إيتالرره الزبررور هررو حمرر  التعررري  للمشررركني أبن املسررلمني سرراثون أرضررهم وينتصرررون علرريهم ألن ذلررك مكترروب يف  
لزبرور و  يرؤت أحرد مررن أنبيرا  برين إسررالي  كترااب بعررد موسرى  عليره السر م  وذكررر الزبرور كمرا تقردم عنفرا. وقررد أويت داود ا

 داود تقدم يف سورة األنعام ويف عهر سورة النسا . 
 وأما الزبور فذكر عند قوله تعاىل (وعتينا داود زبورا) يف عهر سورة النسا .  
   
 

 2472صفحة : 
 
م  الق بعضرها ممرا أوحراف إليره وبعضرها ممرا أهلمره مرن دعروات ومنادراة وهرو والزبور: اسم جلموع أقوال داود  عليه الس    

 املعرود اليوم بكتاب املزاما من كتب العهد القدمي. 
[)   أر هلررذف اآليررة تفسرراا يررثلج لرره 56(قرر  ادعرروا الررذين زعمررتم مررن دونرره فرر  ميلكررون كشرر  الضررر عررنكم وال  رروي ] 

فسررررين يف معناهرررا وانتظرررام موقعهرررا مرررع سرررابقها، وال حادرررة إىل اسرررتقرا  كلمررراهتم. الصررردر، واحلررراة ابديرررة علرررى أقررروال امل
ومردعها إىل طريقتني يف حمم  (الذين زعمتم من دونه) إحدامها يف تفسرا الطرربي وابرن عطيرة عرن ابرن مسرعود واحلسرن. 

 واثنيتهما يف تفسا القرطهللا والفخر غا معزوة لقال . 
لرة (قر  ادعروا الرذين زعمرتم مرن دونره) إىل ( روي ) معرتضرة برني للرة (ولقرد فضرلنا بعر  والذي أرخ يف تفساها أن ل 

النبيررني) وللررة (أولئررك الررذين يرردعون). وذلررك أنرره ملررا درررخ ذكررر األفضررلني مررن األنبيررا  يف أثنررا  عيررة الرررد علررى املشررركني 
اليترره ودينرره. وهرري عيررة (وربررك أعلررم مبررن يف مقررالتهم يف اصررطفا  حممررد صررلى هللا عليرره وسررلم للرسررالة واصررطفاف أتباعرره لو 

السماوات واألرض) إىل عهرها، دا ت املناسبة لرد مقالة أهرخ من مقراالهتم الباطلرة وهري اعترذارهم عرن عبرادة األصرنام 
حقررا أبهنررم مررا يعبرردوهنم إال ليقربرروهم إىل هللا زلفررى، فجعلرروهم عبررادا مقررربني ووسررال  هلررم إىل هللا. فلمررا درررخ ذكررر املقررربني 

انتهزت مناسبة ذكرهم لتكون رلصا إىل إبطال ما ادعوف من وسيلة أصنامهم على عادة إرشاد القرعن من اغتنام مناسبات 
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املوعظة. وذلك من أسلوب ايطبا . فهذف اآلية متصلة املعىن آبية (ق  لو كان معه عهلرة كمرا تقولرون إذن البتمروا إىل ذي 
ن مررع هللا عهلررة بربهرران العقرر  عرراد إىل إبطررال إهليررتهم املزعومررة بربهرران احلررس، وهررو العررر  سرربي ). فبعررد أن أبطرر  أن يكررو 

 مشاهدة أهنا ال تمين عنهم كش  الضر. 
فأص  ارتباط الكر م هكرذا: ولقرد فضرلنا بعر  النبيرني علرى بعر  وعتينرا داود زبرورا أولئرك الرذين يردعون يبتمرون اآليرة.  

هبرم ذكرر ضرد ذلرك مرن دعرا  املشرركني عهلرتهم. وقردم ذلرك. علرى الكر م الرذي أاثر فبمناسبة الثنا  علريهم اببتهراهلم إىل ر 
املناسبة، اهتماما إببطال فعلهم ليكون إبطاله كالمرض املقصود ويكون ذكر مقابله كاالستدالل على ذلك المرض. ولعر  

نهللا صرلى هللا عليره وسرلم: (اللهرم هذف اآلية نزلت يف مدة إصابة القحل قريشا مبكة. وهي السبع السنون الق هي دعوة ال
 ادعلها عليهم سنني كسنني يوس ). وتسلس  اجلدال وأهذ بعضه حبجز بع  حىت انتهى إىل هذف املناسبة. 

وامللك مبعىن االستطاعة والقدرة كما يف قوله (ق  فمن ميلك من هللا شيئا)، وقوله (قر  أتعبردون مرن دون هللا مرا ال ميلرك  
  سورة العقود. لكم ضرا وال نفعا) يف

واملقصود من ذلك بيان البون بني الدعا  احلق والدعا  الباط . ومن نظالر هذا املعىن يف القرعن قوله تعراىل (إن وليري هللا  
الررذي نررزل الكترراب وهررو يترروىل الصرراحلني والررذين ترردعون مررن دونرره ال يسررتطيعون نصررركم وال أنفسررهم ينصرررون) يف سررورة 

 األعراد. 
 ار ل زالة. والكش : مستع 
 والتحوي : نق  الشي  من مكان إىل مكان، أي ال يستطيعون إزالة الضر عن اجلميع وال إزالته عن واحد إىل غاف.  
[ واإلشرارة 57(أولئك الذين يدعون يبتمون إىل رهبم الوسيلة أهنم أقرب ويردون رمحته وكافون عذاب ربك كان حمرذورا] 

  لزايدة متييزهم. ب(أولئك الذين يدعون إىل النبيني
واملعرىن: أولئرك الرذين إن دعروا يسرتجب هلرم ويكسر  عرنهم الضرر، وليسروا كالرذين تردعوهنم فر  يسرلكون كشر  الضررر  

 عنكم أبنفسهم وال بشفاعتهم عند هللا كما رأيتم من أهنم   يمنوا عنكم من الضر كشفا وال صرفا. 
 لة (يدعون). وللة (يبتمون) حال من ضما (يدعون) أو بيان جلم 
 والوسيلة: املرتبة العالية القريبة من عظيم كامللك.  
و(أيهم أقرب) ةوز أن يكون بدال مرن ضرما (يبتمرون) بردل بعر ، وتكرون (أي) موصرولة. الرذي هرو أقررب مرن رضرى  

 هللا يبتمي زايدة الوسيلة إليه، أي يزداد عم  ل زدايد من رضى هللا عنه واصطفاله. 
ن بدال مرن للرة (يبتمرون إىل رهبرم الوسريلة)، (أي) اسرتفهامية، أي يبتمرون معرفرة درواب: أيهرم أقررب عنرد وةوز أن يكو  

 هللا. 
 وأقرب: اسم تفضي ، ومتعلقة حمذود دل عليه السياق. والتقدير: أيهم أقرب إىل رهبم.  
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مرع رهبرم فر  يزيردهم القررب مرن رضراف ألال إدر ال لره  وذكر هود بعد ردا  الرمحرة ل شرارة إىل أهنرم يف موقر  األدب  

 وهوفا من غضبه. وهو تعري  ابملشركني الذين ركبوا رؤوسهم وتوغلوا يف المرور فزعموا أن شركا هم شفعاؤهم عند هللا. 
 بذلك. وللة (أن عذاب ربك كان حمذورا) تذيي . ومعىن (كان حمذورا) أن حقيقته تقتضي حذر املوفقني إذ هو ددير  
[) وملررا 58(وإن مرن قريرة إال  ررن مهلكوهرا قبرر  يروم القيامرة أو معررذبوها عرذااب شررديدا كران ذلرك يف الكترراب مسرطورا] 

عرررض ابلتهديررد للمشررركني يف قولرره (إن عررذاب ربررك كرران حمذورا)،و ررداهم بقولرره (قرر  ادعرروا الررذين زعمررتم مررن دونرره فرر  
ى مسمع منهم أبن ك  قرية مث  قرريتهم يف الشررك ال يعردوها عرذاب ميلكون كش  الضر عنكم) دا  بصريح التهديد عل

االستيصال وهو أييت على القرية وأهلها، أو عذاب االنتقرام ابلسري  والرذل واألسرر وايرود واجلروع وهرو أييت علرى أهر  
ليلرك القررخ بظلررم  القريرة مثر  صررعى بردر، كرر  ذلرك يف الردنيا. فراملراد: القررخ الكررافر أهلهرا لقولره تعراىل (ومرا كرران ربرك
 وأهلها مصلحون) يف سورة هود، وقوله (وما كنا مهلكي القرخ إال وأهلها ظاملون) يف سورة القصص. 

وحذد الصفة يف مث  هذا معرود كقوله تعاىل (أيهذ ك  سفينة غصبا) أي ك  سفينة صاحلة، بقرينة قوله (فأردت أن  
 أعيبها). 

، على معىن أن ال بد للقرخ من زوال وفنا  يف سرنة هللا يف هرذا العرا ، ألن ذلرك وليس املقصود مشول ذلك القرخ املؤمنة 
 معارض آلايت أهرخ، وألنه مناد لمرض  ذير املشركني من االستمرار على الشرك. 

 فلوا سلمنا أن هذا احلكرم ال تنفلرت منره قريرة مرن القررخ حبكرم سرنة هللا يف مصرا كر  حراد  إىل الفنرا  ملرا سرلمنا أن يف 
 ذكر ذلك هنا فالدة. 

 والتقييد بكونه (قب  يوم القيامة) زايدة يف اإلنذار والوعيد، كقوله (ولعذاب اآلهرة أشد وأبقى).  
و(من) مزيدة بعد (إن) النافية لتأكيد استمراق مدهوهلا ابعتبار الصفة املقدرة، أي ليع القرخ الكافرة كي   سب أه   

 مكة عدم مشوهلم. 
سررتعار لعلرررم هللا وسررابق تقرررديرف، فتعريفرره للعهرررد، أو أريررد بررره الكتررب املنزلرررة علررى األنبيرررا ، فتعريفرره للجرررنس والكترراب: م 

 فيشم  القرعن وغاف. 
 واملسطور: املكتوب، يقال: سطر الكتاب إذا كتبه سطورا، قال تعاىل (والقلم وما يسطرون).  
عتينا مثود الناقة مبصرة فظلمروا هبرا) هرذا كشر  شربهة أهررخ مرن (وما منعنا أن نرس  ابآلايت إال أن كذب هبا األولون و  

شبه تكذيبهم إذ كانوا يسألون النهللا أن أيتيهم آبايت على حسب اقرتاحهم، ويقولون: لو كان صرادقا وهرو يطلرب منرا أن 
 نؤمن به جلا ان ابآلايت الق سألناف. غرورا أبنفسهم أن هللا يتنازل ملباراهتم. 

علرى للرة (وإن مرن قريرة إال  رن مهلكوهرا) اآليرة، أي إمنرا أمهلنرا املتمرردين علرى الكفرر إىل أدر  نرزول واجلملة معطوفة  
العذاب و  جنبهم إىل ما طلبوا من اآلايت لعدم ددوخ إرسال اآلايت لإولني من قبلهم يف الكفر على حسب اقررتاحهم 

 فكذبوا ابآلايت. 
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لته أو يسعى يف فعلره. وهرذا حمرال عرن هللا تعراىل إذ ال مكررف للقرادر املخترار. وحقيقة املنع: ك  الفاع  عن فع  يريد فع 
 فاملنع هنا مستعار للصرد عن الفع  وعدم إيقاعه دون حماولة إتيانه. 

واإلرسال ةوز أن يكرون حقيقرة فيكرون مفعرول (أن نرسر ) حمرذوفا دل عليره فعر  (نرسر ). والتقردير: أن نرسر  رسرولنا.  
(ابآلايت) للمصررراحبة، أي مصررراحبا لرررعايت الرررق اقرتحهرررا املشرررركون. وةررروز أن يكرررون اإلرسرررال مسرررتعارا فالبررا  يف قولررره 

إلظهار اآلايت وإةادها، فتكون البا  مزيدة لتأكيد تعلق فع  (نرس  ابآلايت)، وتكون (اآلايت) مفعوال يف املعىن كقوله 
 تعاىل (وامسحوا برؤوسكم). 

 الررودهني للعهررد، أي املعهرودة مررن اقرررتاحهم كقروهلم (لررن نرؤمن لررك حررىت تفجرر لنررا مررن والتعرير  يف (اآلايت) علررى كر  
األرض ينبوعررا)، و(قررالوا لرروال أويت مثرر  مررا أويت موسررى) و(قررالوا لررن نررؤمن حررىت نررؤيت مثرر  مررا أويت رسرر  هللا) علررى أحررد 

 التأويلني. 
يتعرردخ هبررا فعر  املنررع، وهررذا احلرذد مطرررد مررع  و(أن) األوىل مفيردة مصرردرا منصرواب علررى نررزع ايراف ، وهررو  مررن  الرق 

 (أن). 
 و(أن) الثانية مصدرها فاع  (منعنا) على االستثنا  املفر .  
 وإسناد املنع إىل تكذيب األولني ابآلايت جماز عقلي ألن التكذيب سبب الصرد.  
    
 

 2474صفحة : 
 
ن الكفرررة ملررا دررا هتم أمثررال تلررك اآلايت. فعلررم النرراس أن واملعررىن: أننررا نعلررم أهنررم ال يؤمنررون كمررا   يررؤمن مررن قرربلهم مرر  

اإلضرار على الكفر سجية للمشرك ال يقلعها إظهار اآلايت، فلو عمن األولون عندما أظهرت هلم اآلايت لكان هلؤال  أن 
ؤمنررون ولررو ةعلرروا إميرراهنم موقوفررا علررى إةرراد اآلايت الررق سررألوها. قررال تعرراىل (إن الررذين حقررت علرريهم كلمررات ربررك ال ي

 دا هتم ك  عية). 
واألظهر أن هذا تثبيت ألفئدة املؤمنني لئ  يفتنهم الشيطان، وتسرلية للنرهللا صرلى هللا عليره وسرلم حلرصره علرى إميران قومره  

 فلعله يتمىن أن ةيبهم هللا ملا سألوا من اآلايت وحلزنه من أن يظنوف كاذاب. 
ضما اجل لة يف (منعنا)، أي وقد أتينا مثودا عية كما سألوا فزادوا كفرا بسببها  وللة (وعتينا مثود الناقة) يف حم  احلال من 

 حىت عج  هلم العذاب. 
ومعىن (مبصرة) واضحة الداللة، فهو اسم فاع  أبصر املتعدي إىل مفعول، أي دع  غاف مبصرا وذا بصاة. فاملعىن: أهنا  

اة وتفيدف أهنا عية. ومنه قوله تعراىل (فلمرا درا هتم عايتنرا مبصررة قرالوا مفيدة البصاة، أي اليقني. أي جتع  من رعها ذا بص
 هذا سحر مبني). 
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وهررص ابلررذكر مثررود وعيتهررا لشررهرة أمرررهم بررني العرررب، وألن عاثر ه كهررم يف برر د العرررب قريبررة مررن أهرر  مكررة يبصرررها  
 صادرهم وواردهم يف رح هتم بني مكة والشام. 

ن يكررون اسرتعم  الظلررم مبعررىن الكفرر ألنرره ظلررم الرنفس، وتكررون البررا  للتعديرة ألن فعرر  الكفررر وقولره (فظلمرروا هبرا) ةرروز أ 
يعدخ إىل املكفور ابلبا . وةوز أن يكون الظلم مضمنا معىن اجلحد، أي كابروا يف كوهنرا عيرة، كقولره تعراىل (ودحردوا هبرا 

االعتردا  بردون حرق، والبرا  صرلة لتوكيرد التعديرة  واستيقنتها أنفسهم ظلمرا وعلروا). وةروز بقرا  الظلرم علرى حقيقتره، وهري
مث  البا  يف (وامسحوا برؤوسكم)، أي ظلموا الناقة حني عقروها وهي   جتن عليهم، فكان عقرها ظلما. واالعتدا  على 

 العجماوات ظلم إذا كان غا مأذون فيه شرعا كالصيد. 
خ يف تررك إرسرال اآلايت إىل قرري ، تشرا إىل أن هللا تعراىل [) هذا بيران حلكمرة أهرر 59(وما نرس  ابآلايت إال ختويفا] 

 أراد اإلبقا  عليهم ليده  منهم يف اإلس م كثا ويكون نشر اإلس م على يد كثا منهم. 
وتلك مكرمة للنهللا صرلى هللا عليره وسرلم فلرو أرسر  هللا هلرم اآلايت كمرا سرألوا مرع أن دبلرتهم العنراد ألصرروا علرى الكفرر  

م سرنة هللا الررق قرد هلررت يف عبررادف وهري االستئصررال عقرب إظهررار اآلايت، ألن إظهرار اآلايت ختويرر  مررن فحقرت علرريه
العذاب وهللا أراد اإلبقا  على هذف األمة قال (وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم) اآليرة، فعوضرنا خترويفهم بردال عرن إرسرال 

 اآلايت الق اقرتحوها. 
 ايت) كالقول يف (وما منعنا أن نرس  ابآلايت) معىن وتقديرا على الودهني. والقول يف تعدية (وما نرس  ابآل 
 والتخوي : دع  املر  هالفا.  
والقصررر يف قولرره (إال ختويفررا) لقصررر اإلرسررال ابآلايت علررى علررة التخويرر ، وهررو قصررر إضررايف، أي ال مبرراراة بررني الرسرر   

 ال يؤمنون.  وأقوامهم أو ال طمعا يف إميان األقوام فقد علمنا أهنم
(وإذ قلنررا لررك إن ربررك أحرراط ابلنرراس) هررذف تسررلية للنررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم علررى حزنرره مررن تكررذيب قومرره إايف، ومررن  

 إمهال عتاة أعدا  الدين الذين فتنوا املؤمنني، فذكرف هللا بوعدف نصرف. 
وق مساق التكرمة للنرهللا وتصرباف، وأنره وقد أومأ دع  املسند إليه لفظ الرب مضافا إىل ضما الرسول أن هذا القول مس 

 مبح  عناية هللا به إذ هو ربه وهو انصرف، قال تعاىل (واصرب حلكم ربك فهنك أبعيننا). 
 فجملة (وإذ قلنا لك) اخل ةوز أن تكون معطوفة على للة (وما منعنا أن نرس  ابآلايت) وةوز أن تكون معرتضة.  
إذ قلنا لك ك ما هو وعد ابلصررب، أي اذكرر هلرم ذلرك وأعردف علرى أمسراعهم، أو  و(إذ) متعلقة بفع  حمذود، أي اذكر 

 هو فع  (اذكر) على أنه مشتق من الذكر  بضم الذال  وهو إعادة ايرب إىل القوة العقلية الذاكرة. 
لملبررة، كمررا يف واإلحاطرة ملررا عردي فعلهررا هنررا إألخ ذات النراس ال إألخ حررال مرن أحررواهلم تعررني أهنرا مسررتعملة يف معرىن ا 

قولرره تعرراىل (وظنرروا أهنررم أحرريل هبررم) يف سررورة يررونس. وعرررب بصرريمة املضرري للتنبيرره علررى  قيررق وقرروع إحاطررة هللا ابلنرراس يف 
 املستقب  القريب. ولع  هذا إشارة إىل قوله تعاىل (أو   يروا أان أنيت األرض ننقصها من أطرافها). 

 سننتقم منهم. واملعىن: ف   زن الفرتالهم وتطاوهلم ف 
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 2475صفحة : 

 
 (وما دعلنا الرؤاي الق أريناك إال فتنة للناس) عط  على للة (وما منعنا أن نرس  ابآلايت) وما بينهما معرتضات.   
والرؤاي أشهر استعماهلا يف رؤاي النوم، وتستعم  يف رؤية العني كما نق  عن ابن عباس يف هذف اآلية، قال: هي رؤاي عرني  
يها النهللا صلى هللا عليه وسلم ليلة أسري بره إىل بيرت املقردس، رواف الرتمرذي وقرال: إنره قرول عالشرة ومعاويرة وسربعة مرن أر 

التابعني، مساهم الرتمرذي. وأتويلهرا لاعرة أهنرا مرا رعف ليلرة أسرري بره إذ رأخ بيرت املقردس ودعر  يصرفه للمشرركني، ورأخ 
هلررم حررال ردررال فيهررا فكرران كمررا وصرر . ويؤيررد هررذا الودرره قولرره (الررق عرراهم واردة يف مكرران معررني مررن الطريررق ووصرر  

أرينراك) فهنره وصر  للررؤاي لريعلم أهنرا رؤيرة عرني. وقير : رأخ أنره يرده  مكرة يف سرنة احلديبيرة فرردف املشرركون فلرم يرردهلها 
 فافتنت بع  من أسلموا فلما كان العام املقب  دهلها. 

در أريها النهللا صلى هللا عليه وسلم قبر  ذلرك أي مبكرة. وعلرى هرذين القرولني وقي : هي رؤاي مصارع صناديد قري  يف ب 
 فهي رؤاي نوم ورؤاي األنبيا  وحي. 

والفتنة: اضطراب الرأي واهت ل نظرام العري ، وتطلرق علرى العرذاب املكررر الرذي ال يطراق. قرال تعراىل (إن الرذين فتنروا  
تنرون). فيكرون املعرىن علرى أول القرولني يف الررؤاي أهنرا املرلري وهرو عرذاهبم املؤمنني واملؤمنات)، وقرال (يروم هرم علرى النرار يف

 ابلسي  فتنة هلم. 
(والشجرة امللعونة يف القرعن) (والشجرة) عط  على الرؤاي، أي ما دعلنا ذكر الشجرة امللعونه يف القرعن إال فتنة للناس.  

طلعهررا كأنره رؤوس الشررياطني فرههنم آلكلررون منهرا فمررالئون  وهرذا إشررارة إىل قولره تعرراىل (إهنرا شررجرة ختررج يف أصرر  اجلحريم
منها البطون) يف سورة الصافات. وقوله (إن شجرة الزقوم طعام األثيم) اآلية يف سورة الدهان، وقوله (إنكم أيهرا الضرالون 

 املكذبون آلكلون من شجر من زقوم) يف سورة الواقعة. 
نم  رق احلجر، مث يقول أبن يف النار شجرة ال  رقها النار  . ودهلوا روي أن أاب ده  قال:  زعم صاحبكم أن انر ده 

أن هللا كلررق يف النررار شررجرة ال أتكلهررا النررار. وهررذا مررروي عررن ابررن عبرراس وأصررحابه يف أسررباب النررزول للواحرردي وتفسررا 
يرة فأحضررت متررا وزبردا وقررال الصرربي. وروي أن ابرن الزبعرري قرال: الزقروم التمرر ابلزبرد بلمرة الريمن، وأن أاب دهر  أمرر دار 

ألصحابه: متزقوا. فعلى هذا التأوي  فاملعىن: أن شرجرة الزقروم سربب فتنرة كفررهم وانصررافهم عرن اإلميران. ويتعرني أن يكرون 
معىن دع  شجرة الزقوم فتنة على هذا الوده أن ذكرها كان سبب فتنة حبرذد مضراد وهرو ذكرر بقرينرة قولره (امللعونرة يف 

 وصفت به يف عايت القرعن لعن هلا. القرعن) ألن ما 
 وةوز أن يكون املعىن: أن إةادها فتنة. أي عذاب مكرر، كما قال (إان دعلناها فتنة للظاملني).  
وامللعونررة أي املذمومررة يف القرررعن يف قولرره (طعررام األثرريم) وقولرره (طلعهررا كأنرره رؤوس الشررياطني) وقولرره (كاملهرر  تملرري يف  

وقي  معىن امللعونة: أهنا موضوعة يف مكان اللعنرة وهري اإلبعراد مرن الرمحرة، ألهنرا رلوقرة يف موضرع البطون كملي احلميم). 
 العذاب. ويف الكشاد: قي  تقول العرب لك  طعام ضار: ملعون. 
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[) عط  على للرة (ومرا منعنرا أن نرسر  ابآلايت إال أن كرذب هبرا األولرون) 60(وخنوفهم فما يزيدهم إال طمياان كباا] 
لدال على أهنم متصلبون يف كفررهم مكرابرون معانردون. وهرذف زايدة يف تسرلية النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم حرىت ال أيسر  ا

من أن هللا   يرهم عايت. ألن النهللا صلى هللا عليه وسلم حريص على إمياهنم. كما قرال موسرى  عليره السر م  (فر  يؤمنروا 
 حىت يروا العاب األليم). 

لتفاسا أن ابن العباس قال: يف الشرجرة امللعونرة بنرو أميرة. وهرذا مرن األهبرار املختلفرة عرن ابرن عبراس، ويودد يف بع  ا 
وال إهاهلا إال مما وضعه الوضاعون يف زمن الدعوة العباسية إلكثار املنفرات من بين أمية، وأن وص  الشجرة أبهنا امللعونة 

شجرة ملعونة وهي شجرة الزقوم كما علمت. ومث  هذا االهت ق  يف القرعن صريح يف ودود عايت يف القرعن ذكرت فيها
 هروج عن وصااي القرعن يف قوله (وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا ابأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإلميان). 

    
 

 2476صفحة : 
 
جلروع حرىت رأوا الردهان برني ودئ بصيمة املضرارع يف (خنروفهم) ل شرارة إىل ختوير  حاضرر، فرهن هللا هروفهم ابلقحرل وا  

السما  واألرض وسألوا هللا كشفه فقال تعاىل (إان كاشفوا العذاب قلي  إنكم عالردون) فرذلك وغراف مرن التخوير  الرذي 
 سبق فلم يزدهم إال طمياان. فالظاهر أن هذف اآلية نزلت يف مدة حصول بع  املخوفات. 

) القتضرراله تكرررر التخويرر  وجتررددف، وأنرره كلمررا جترردد التخويرر  جترردد وقررد اهتررا الفعرر  املضررارع يف (خنرروفهم) و(يزيرردهم 
 طمياهنم وعظم. 

 والكبا: مستعار ملعىن الشديد القوي يف نوع الطميان. وقد تقدم عند قوله تعاىل (ق  قتال فيه كبا) يف سورة البقرة.  
[ قرال أرأيترك هرذا الرذي كرمرت 61نرا](وإذ قلنا للم لكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال أسجد ملرن هلقرت طي 

[) عط  على للة (وإذ قلنرا لرك إن ربرك أحراط ابلنراس) 62علي لئن أهرتن إىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قلي ]
أي واذكر إذ قلنا للم لكة. واملقصود من هذا تذكا النهللا صلى هللا عليه وسرلم مبرا لقري األنبيرا  قبلره مرن معانردة األعردا  

دة من عهد عدم حني حسدف إبليس على فضله. وأهنم ال يعدمون مع ذلك معرتفني بفضلهم وهم هاة زمراهنم كمرا  واحلس
كانررت امل لكررة  ررو عدم  عليرره السرر م  ، وأن كرر  الفررريقني يف كرر  عصررر ميررت إىل أحررد الفررريقني الررذي يف عهررد عدم، 

مرأ إليره قولره تعراىل (قرال اذهرب فمرن تبعرك مرنهم) اآليرة، ففري فلفريق امل لكة املؤمنون ولفريق الشيطان الكافرون. كما أو 
ذلرك تسررلية للنررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم. فررأمر هللا نبيرره أبن يررذكر ذلررك يتضررمن تررذكاف إايف برره، وذكررر النررهللا ذلررك موعظررة 

 للناس حبال الفريقني لينظر العاق  أين يضع نفسه. 
 رة وما بعدها. وتفسا قصة عدم وبيان كلماهتا مضى يف سورة البق 
 
 واالستفهام يف (أأسجد) إنكار، أي ال يكون.  
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وللررة (قررال أ أسررجد) مسررتأنفة اسررتئنافا بيانيررا، ألن اسررتثنا  إبلرريس مررن حكررم السررجود   يفررد أكثررر مررن عرردم السررجود.  
بعردم  وهذا يثا يف نفس السامع أن يسأل عن سبب التخل  عن هذا احلكم منه، فيجاب مبا صدر منره حرني االتصراد

 السجود أنه عصيان ألمر هللا انشئ عن دهله وغرورف. 
وقوله (طينا) حال من اسم املوصول، أي الذي هلقته يف حال كونه طينا، فيفيد معىن أنك هلقته من الطني. وإمنا دع   

 دنس الطني حاال منه ل شارة إىل غلبة العنصر الرتايب عليه ألن ذلك أشد يف  قاف يف نظر إبليس. 
وللة (قال أرأيتك) بدل اشتمال من للة (أ أسجد ملن هلقت طينرا) ابعتبرار مرا تشرتم  عليره مرن احتقرار عدم وتملريل  

اإلرادة من تفضيله. فقد أعيد إنكار التفضي  بقوله (أرأيتك) املفيد اإلنكار. وعل  اإلنكار إبضمار املكر لذريته، ولذلك 
سجد) كما وقع يف قوله تعاىل (فوسوس إليه الشيطان قال اي عدم ه  أدلك فصلت للة (قال أرأيتك) عن للة (قال أ أ

 على شجرة ايلد). 
و(أرأيترك) تركيررب يفتررتح هبررا الكرر م الررذي يررراد  قيقرره واالهتمررام برره. ومعنرراف: أهررربين عمررا رأيررت، وهررو مركررب مررن مهررزة  

اد علررى ضررما ايطرراب كرراد هطرراب تشرربه ضررما اسررتفهام، و(رأخ) الررق مبعررىن علررم وات  املخاطررب املفرررد املرفرروع، مث يررز 
ايطاب املنصروب حبسرب املخاطرب واحردا أو متعرددا. يقرال: أرأيترك وأرأيرتكم كمرا تقردم يف قولره تعراىل (قر  أرأيرتكم إن 
أاتكم عذاب هللا أو أتتكم السراعة) يف سرورة األنعرام. وهرذف الكراد عنرد البصرريني أتكيرد ملعرىن ايطراب الرذي تفيردف ات  

ب الق يف حم  رفع، وهو يشبه التوكيد اللفظي. وقال الفرا : الكاد ضما نصب، والرتكيب: أرأيت نفسك. وهذا ايطا
 أقرب ل ستعمال، ويسوغه أن أفعال الظن والعلم قد تنصب على املفعولية ما هو ضما فاعلها  و قول طرفة:          

 مىت أدن منه ينأ عين ويبعرد أي أرخ نفسي.    فما   أراين وابن عمي مالكا                     
واسم اإلشارة مستعم  يف التحقا، كقوله تعاىل (أهذا الذي يذكر عهلتكم). واملعىن: أهربين عرن نيترك أهرذا الرذي كرمتره  

 علي ب  وده. 
م موطنرة للقسرم احملرذود مرع وللة (لئن أهربتين إىل يوم القيامة) اخل مستأنفة استئنافا ابترداليا، وهري للرة قسرمية، والر  

 الشرط، وايرب مستعم  يف الدعا  فهو يف معىن قوله (قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون). 
   
 

 2477صفحة : 
 
وهذا الك م صدر من إبليس إعررااب عمرا يف ضرماف. وإمنرا شررط الترأها إىل يروم القيامرة لريعم إبغوالره ليرع أديرال ذريرة   

 ا من إغواله. عدم ف  يكون دي  عمن
وصدر ذلك من إبليس عن وددان ألقي يف نفسه صادد مراد هللا منه فهن هللا ملا هلقه قدر لره أن يكرون عنصرر إغروا    

 إىل يوم القيامة وأنه يموي كثاا من البشر ويسلم منه قلي  منهم. 
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هررو أصرر  عررداوة الشرريطان الناشررئة عررن  وإمنررا اقتصررر علررى إغرروا  ذريررة عدم و  يررذكر إغرروا  عدم وهررو أوىل ابلررذكر  إذ عدم 
احلسد من تفصيله عليه  إما ألن هذا الك م قاله بعد أن أغوخ عدم وأهرج من اجلنة فقد شفى غليله منه وبقيت العداوة 

 مسرتسلة يف ذرية عدم، قال تعاىل (إن الشيطان لكم عدو). 
و هنرا متثير  جللرب ذريرة عدم إىل مررادف مرن اإلفسراد واالحتناك: وضع الراكرب اللجرام يف حنرك الفررس لاكبره ويسراف، فهر 

 واإلغوا  بتسيا الفرس على حب ما يريد راكبه. 
[ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأدلب عليهم 63(قال اذهب فمن تبعك منهم فهن دهنم دزاؤكم دزا  موفورا] 

[) دررواب مررن هللا تعرراىل عررن 64 غرررورا]شيلررك وردلررك وشرراركهم يف األمرروال واألوالد وعرردهم ومررا يعرردهم الشرريطان إال
سؤال إبليس التأها إىل يوم القيامة، ولذلك فصلت للة (قال) على طريقة احملاورات الق ذكرانها عند قوله تعراىل (قرالوا 

 أجتع  فيها). 
صرريمة والرذهاب لريس مرررادا بره االنصرراد برر  هرو مسررتعم  يف االسرتمرار علرى العمرر ، أي امر  لشرأنك الررذي نويتره. و  

 األمر مستعملة يف التسوية وهو كقول النبهاين من شعرا  احلماسة:          
فررهن كنررت سيدنرررا سردترنرررا                      وإن كنررت للخررال فاذهررب فخرر  وقولرره (فمررن تبعررك مررنهم) تفريررع علررى   

 التسوية والزدر كقوله تعاىل (قال فاذهب فهن لك يف احلياة أن تقول ال مساس). 
 جلزا : مصدر دزاف على عم ، أي أعطاف عن عمله عوضا. وهو هنا مبعىن اسم املفعول كايلق مبعىن املخلوق. وا 
 واملوفور: اسم مفعول من وفرف إذا كثرف.  
وأعيررد (دررزا ) للتأكيررد، اهتمامررا وفصرراحة، كقولرره (إان أنزلنرراف قرررعان عربيررا)، وألنرره أحسررن يف دررراين وصرر  املوفررور علررى  

بررره دون فصررر . وأصررر  الكررر م: فرررهن دهرررنم درررزاؤكم موفرررورا. فانتصررراب (درررزا ) علرررى احلرررال املوطئرررة،  موصرررود متصررر 
 و(موفورا) صفة له، وهو احلال يف املعىن، أي دزا  غا منقو . 

واالستفزاز: طلب الفز، وهرو ايفرة واالنزعراج وتررك التثاقر . والسرني والترا  فيره للجعر  الناشرئ عرن شردة الطلرب واحلرث  
 و أص  معىن السني والتا ، أي استخفهم وأزعجهم. الذي ه

والصوت: يطلق على الك م كثاا، ألن الك م صوت من الفم، واستعا هنا إللقا  الوسوسة يف نفوس الناس. وةوز أن  
 يكون مستعم  هنا متثي  حلالة إبليس حبال قالد اجلي  فيكون متص  بقوله (وأدلب عليهم شيلك) كما سيأيت. 

واإلد ب: لع اجلري  وسروقه، مشرتق مرن اجللبرة بفتحترني، وهري الصرياح، ألن قالرد اجلري  إذا أراد لرع اجلري  اندخ  
 فيهم للنفا أو للمارة واهلجوم. 

وايي : اسرم لرع الفررس. واملرراد بره عنرد ذكرر مرا يردل علرى اجلري  الفرسران. ومنره قرول النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم.  اي  
 . وهو متثي  حلال صرد قوته ومقدرته على اإلض ل حبال قالد اجلي  ةمع فرسانه وردالته.   هي  هللا اركهللا

وملا كان قالد اجلي  ينادي يف اجلي  عند األمر ابلمارة داز أن يكون قوله (واسرتفزز مرن اسرتطعت مرنهم بصروتك) مرن  
 للة هذا التمثي . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



عررب مؤلفرة مرن ردالرة يقراتلون ابلسريود ومرن كتالرب فرسران والرد : اسم لع الردرال كصرحب. وقرد كانرت ديرو  ال 
 يقاتلون بنضح النبال، فهذا التحموا ادتلدوا ابلسيود ليعا. قاألني  بن زابن النبهاين:          

 و ت  ور ايي  حرش  ردلة                      تتاح حلبات القلوب نربرالرهرا مث قال:            
ني السي  بيننا                      لساللة عنا حفي سؤاهلا واملعىن: ألرع ملرن اتبعرك مرن دريرة عدم وسرال  فلما التقينا ب  

الفتنة والوسوسة إلض هلم. فجعلت وسال  الوسوسة بتزيني املفاسد وتظيع املصاس كاهت د أصناد اجلي ، فهذا متثي  
 قوما جبي  عظيم من فرسان وردالة. حال الشيطان وحال متبعيه من ذرية عدم حبال من يمزو 

   
 

 2478صفحة : 
 
وقررأ حفررص عررن عاصررم (وردلررك)  بكسررر اجلرريم  ، وهررو لمرة يف ردرر  مضررموم اجلرريم، وهررو الواحررد مررن الردررال. واملررراد   

 اجلنس. واملعىن: شيلك وردالك، أي الفرسان واملشاة. 
رد التأكيرد. وجمرورهررا مفعررول يف املعرىن لفعرر  (أدلررب) مثرر  والبرا  يف (شيلررك) إمررا لتأكيرد لصرروق الفعرر  ملفعولره فهرري  رر 

(وامسحوا برؤوسركم)؛ وإمرا لتضرمني فعر  (أدلرب) معرىن  اغرزهم  فيكرون الفعر  مضرمنا معرىن الفعر  الر زم وتكرون البرا  
 للمصاحبة. 

ن ةعلرروا نصرريبا يف واملشرراركة يف األمرروال: أن يكررون للشرريطان نصرريب يف أمررواهلم وهرري إنعررامهم وزروعهررم إذ سررول هلررم أ  
النتاج واحلر  لإصنام. وهي من مصارد الشيطان ألن الشيطان هو املسول للناس ابختاذهرا، قرال تعراىل (ودعلروا   ممرا 

 ذرأ من احلر  واألنعام نصيبا فقالوا هذا   بزعمهم وهذا لشركالنا). 
مثرررر  تسررررويله هلررررم أن يئرررردوا أوالدهررررم وأن وأمررررا مشرررراركة األوالد فهرررري أن يكررررون للشرررريطان نصرررريب يف أحرررروال أوالدهررررم  

يسررتولدوهم مررن الررز ، وأن يسررموهم بعبرردة األصررنام، كقرروهلم: عبررد العررزخ، وعبررد الرر ت، وزيررد منرراة، ويكررون انتسررابه إىل 
 ذلك الصنم. 

ن الثك  ومعىن (عدهم) أعطهم املواعيد حبصول ما يرغبونه كما يسول هلم أبهنم إن دعلوا أوالدهم لإصنام سلم اآلاب  م 
واألوالد من األمراض، ويسول هلم أن األصنام تشفع هلم عند هللا يف الدنيا وتضمن هلم النصر على األعدا ، كما قرال أبرو 
سررفيان يرروم أحررد  أعرر  هبرر   . ومنرره وعرردهم أبهنررم ال كشررون عررذااب بعررد املرروت إلنكررار البعررث، ووعررد العصرراة حبصررول 

 والسرقة وايمر واملقامرة. اللذات املطلوبة من املعاصي مث  الز  
وحذد مفعول (وعدهم) للتعميم يف املوعود به. واملقام دال على أن املقصود أن يعدهم مبا يرغبرون ألن العردة هري الترزام  

إعطا  املرغوب ومساف وعدا ألنره يرومههم حصروله فيمرا يسرتقب  فر  يزالرون ينتظرونره كشرأن الكرذاب أن  ترزر عرن اإلهبرار 
 افتضاحه فيجع  مواعيدف كلها للمستقب .  ابلعاد  لقرب

 ولذلك اعرتض جبملة (وما يعدهم الشيطان إال عرورا).  
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والمرور: إظهار الشي  املكروف يف صورة احملبوب احلسن. وتقدم عند قوله تعاىل (ال يمرنك تقلب الذين كفرروا يف الرب د)  
عىن: أن ما سوله هلم الشيطان يف حصول املرغوب إمرا ابطر  ال يف عل عمران، وقوله (زهرد القول غرورا) يف األنعام. وامل

يقع، مث  ما يسوله للناس من العقالد الفاسدة وكونه غرورا ألنه إظهار ملا يقرع يف صرورة الواقرع فهرو تلبريس؛ وإمرا حاصر  
دون تفكرا يف  لكنه مكروف غرا حممرود ابلعاقبرة، مثر  مرا يسروله للنراس مرن قضرا  دواعري المضرب والشرهوة وحمبرة العادر 

اآلد ، وك  ذلك ال كلو عن مقارنرة األمرر املكرروف أو كونره عير  إليره ابإلضررار. وقرد بسرل هرذا المرزا  يف كتراب المررور 
 من كتاب (إحيا  علوم الدين). 

فلرو   وإظهار اسم الشيطان يف قوله (وما يعدهم الشيطان) دون أن أييت بضماف املسرترت ألن هرذا االعررتاض للرة مسرتقلة 
كان فيها ضما عالد إىل ما يف للة أهرخ لكان يف النثر شبه عيرب التضرمني يف الشرعر، وألن هرذف اجلملرة داريرة جمررخ 

 املث  ف   سن اشتماهلا على ضما ليس من أدزالها. 
[) وللررة (إن عبررادي لرريس لررك علرريهم سررلطان) مررن متررام 65(إن عبررادي لرريس لررك علرريهم سررلطان وكفررى بربررك وكرري ] 

الك م احملكي ب(قال اذهب). وهي للة مستأنفة استئنافا بيانيا انشئا عن قوله (فمن تبعك منهم) وقولره (واسرتفزز مرن 
استطعت منهم)، فهن مفهوم (من تبعك) و(من اسرتطعت) مرن قبير  مفهروم الصرفة فيفيرد أن فريقرا مرن دريرة عدم ال يتبرع 

عصرم أو حفرظ هرذا الفريررق مرن الشريطان، وذلررك يثرا سرؤاال يف هرراطر  إبلريس فر   تنكره. وهررذا املفهروم يفيرد أن هللا قررد
إبليس ليعلم احلال  بينه وبني ذلك الفريق بعد أن علم يف نفسه علما إلاليا أن فريقا ال  تنكه لقوله (ألحترنكن ذريتره إال 

 قلي ). فوقعت اإلشارة إىل تعيني هذا الفريق ابلوص  وابلسبب. 
(عبررادي) املفيررد أهنررم متحضرروا لعبوديررة هللا تعرراىل كمررا ترردل عليرره اإلضررافة، فعلررم أن مررن عبرردوا فأمررا الوصرر  ففرري قولرره  

 األصنام واجلن وأعرضوا عن عبودية هللا تعاىل ليسوا من أولئك. 
ذ وأما السبب ففي قوله (وكفى بربك وكي ) املفيد أهنم توكلوا على هللا واستعاذوا به من الشيطان، فكان ها وكير  هلرم إ 

 حاطهم من الشيطان وحفظهم منه. 
   
 

 2479صفحة : 
 
ويف هذا التوك  مراترب مرن االنقر ب عرن احتنراك الشريطان، وهري مراترب املرؤمنني مرن األهرذ بطاعرة هللا كمرا هرو احلرق   

 عند أه  السنة. 
دنردف. وأمرا غراهم فالسرلطان املنفري يف قولره (لريس لرك علريهم سرلطان) هرو احلكرم املسرتمر حبيرث يكونرون رعيتره ومرن   

فقررد يسرررتهويهم الشررريطان ولكرررنهم ال يلبثررون أن يثوبررروا إىل الصررراحلات، وكفررراك مررن ذلرررك دوام توحيررردهم  ، وتصرررديقهم 
رسوله، واعتبارهم أنفسهم عبرادا   متطلبرني شركر نعمتره، فشرتان بيرنهم وبرني أهر  الشررك وإن سرخفت يف شرأهنم عقيردة 
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ند قوله تعاىل (إنه ليس له سلطان على الذين عمنوا وعلرى رهبرم يتوكلرون إمنرا سرلطانه أه  االعتزال. وقد تقدم معىن هذا ع
 على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) يف سورة النح . 

فاملؤمن ال يتوىل الشيطان أبدا ولكنه قد ينخدع لوسواسه، وهو مع ذلك يلعنه فيما أوقعه فيه من الكبرالر، ومبقردار ذلرك  
ب من سلطانه. وهذا معىن قول النهللا صلى هللا عليه وسلم يف هطبة حجة الوداع:  إن الشيطان قد يئس أن االخنداع يقرت 

 يعبد يف بلدكم هذا ولكنه قد رضي مبا دون ذلك مما  قرون من أعمالكم  . 
جي  عليره فجملة (وكفى بربك وكي ) ةوز أن تكون تكملة لتوبيخ الشيطان، فيكون كاد ايطاب ضما الشيطان تس 

أبنه عبد هللا، وةوز أن تكون معرتضة يف عهر الك م فتكون كاد ايطاب ضما النهللا صلى هللا عليه وسرلم تقريبرا للنرهللا 
 ابإلضافة إىل ضما هللا. وم ل املعىن على الودهني واحد وإن اهتل  االعتبار. 

[) اسرتئناد ابتردالي وهرو عرود إىل 66م رحيمرا](ربكم الذي يزدري لكرم الفلرك يف البحرر لتبتمروا مرن فضرله إنره كران بكر 
تقريررر أدلررة االنفررراد ابلتصررري  يف العررا  املشرروبة مبررا فيهررا مررن نعررم علررى احللررق، والدالررة بررذلك الشرروب علررى إتقرران الصررنع 

نسران وحمكم التدبا لنظام هذا العا  وسيادة اإلنسران فيره وعليره. ويشربه أن يكرون هرذا الكر م عرودا إىل قولره (ويردعو اإل
ابلشرر دعرا ف ابيرا) كمرا تقردم هنالررك فرادعره. فلمرا دررخ الكر م علرى اإلنررذار والتحرذير أعقرب هنرا ابالسرتدالل علررى 

 صحة اإلنذار والتحذير. 
وايطررراب جلماعرررة املشرررركني كمرررا يقتضررريه قولررره عقبررره (فلمرررا جنررراكم إىل الررررب أعرضرررتم)، أي أعرضرررتم عرررن دعالررره ودعرررومت  

 تدعون إال إايف). األصنام، وقوله (ض  من 
وافتتحررت اجلملررة ابملسررند إليرره معرفررا ابإلضررافة ومستحضرررا بصررفة الربوبيررة السررتدعا  إقبررال السررامعني علررى ايرررب املررؤذن  

أبمهيترره حيررث افتررتح مبررا يرتقررب منرره هرررب عظرريم لكونرره مررن شررؤون اإللرره احلررق وهررالق ايلررق ومرردبر شررؤوهنم ترردبا اللطيرر  
 بشراشرف إن مؤمنا متذكرا أو مشركا انظرا متدبرا.  الرحيم، فيودب إقبال السامع

 ودي  ابجلملة االمسية لداللتها على الدوام والثبات.  
وبتعري  طرفيها للداللة على اال صار، أي ربكم هو الذي يزدي لكم الفلك ال غراف ممرن تعبدونره ابطر  وهرو الرذي ال  

 يزال يفع  ذلك لكم. 
اللرررة علرررى تكررررر ذلرررك و رررددف. فحصرررلت يف هرررذف اجلملرررة علرررى إةازهرررا معررران لرررة ودررري  ابلصرررلة فعررر  مضرررارعا للد 

 هصوصية. ويف ذلك حد اإلعجاز. 
 ويزدي: يسوق سوقا بطيئا. شبه تسخا الفلك للسا يف املا  إبزدا  الدابة املثقلة ابحلم .  
لرة، وتقردم عنرد قولره تعراىل (والفلرك الرق والفلك هنرا لرع ال مفررد. والبحرر: املرا  الكثرا فيشرم  األهنرار كرالفرات والدد 

 جتري يف البحر) يف سورة البقرة. 
واالبتما : الطلب. والفض : الرزق، أي للتجارة. وتقدم عند قولره تعراىل (لريس علريكم دنراح أن تبتمروا فضر  مرن ربكرم)  

انوا ينتفعرون بركروب البحرر وإمنرا يف سورة البقرة. وهذا امتنان على الناس كلهم مناسب لعموم الدعوة، ألن أه  مكة مرا كر
 ينتفع بذلك عرب اليمن وعرب العراق والناس غاهم. 
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 وللة (إنه كان بكم رحيما) تعلي  وتنبيه ملوقع االمتنان لافضوا عبادة غاف مما ال أثر له يف هذف املنة.  
[) بعرد أن 67وكران اإلنسران كفرورا] (وإذا مسكم الضر يف البحر ض  من تدعون إال إايف فلمرا جنيراكم إىل الررب أعرضرتم 

ألررزمهم احلجررة علررى حررق إهليررة هللا تعرراىل مبررا هررو مررن هصررالص صررنعه ابعرررتافهم، أعقبرره برردلي  عهررر مررن أحررواهلم املتضررمنة 
 إقرارهم ابنفرادف ابلتصرد مث ابلتعجيب من مناقضة أنفسهم عند زوال اضطرارهم. 

   
 

 2480صفحة : 
 
لبحر ض  من تدعون إال إايف) هرب مستعم  يف التقرير وإلزام احلجة إذ ال كرب أحد عرن فجملة (وإذا مسكم الضر يف ا  

 فعله إهبارا حقيقيا). 
 وللة (فلما جناكم إىل الرب أعرضتم) هرب مستعم  يف التعجيب والتوبيخ.  
ة فع  من الض ل، وضر البحر: هو اإلشراد على المرق، ألنه يزعج النفوس هوفا، فهو ضر هلا. و(ض ) بضاد ساقط  

 وهو سلوك طريق غا موصلة للمقصود هطأ. 
والعدول إىل املوصولية ملرا ترؤذن بره الصرلة مرن عمر  اللسران ليترأيت اإلةراز، أي مرن يتكررر رداؤكرم إايهرم، كمرا يردل عليره  

الردعا  هنررا  املضرارع. فراملعىن غراب وانصرررد ذكرر الرذين عررادتكم دعراؤهم عرن ألسرنتكم فرر  تردعوهنم، وذلرك بقرينررة ذكرر
 الذي متعلقه اللسان، فتعني أن ض هلم هو ض ل ذكر أمسالهم، وهذا إةاز بديع. 

واالستثنا  من عموم املوصول، ألن اسم هللا مما ةري علرى ألسرنتهم يف الردعا  اترة كمرا جترري أمسرا  األصرنام، فاالسرتثنا   
 متص . 

ا أبصنامهم ألهنم يكثر دعاؤهم إايها دون اسرم هللا تعراىل، كمرا وةوز أن يكون اسم املوصول يف قوله (من تدعون) هاص 
هو مقتضى التجردد فرهذا اشرتد هبرم الضرر دعروا هللا كمرا قرال تعراىل (فرهذا ركبروا يف الفلرك دعروا هللا رلصرني لره الردين فلمرا 

ني درررراي علرررى اللمرررة جنررراهم إىل الررررب إذا هرررم يشرررركون). ويكرررون االسرررتثنا  منقطعرررا. ونصرررب املسرررتثىن ال كتلررر  يف الررروده
 الفصحى. ولع  هذا الوده أردح ألنه أنسب بقوله (أعرضتم). 

واإلعراض: الرتك، أي تركتم دعا  هللا، بقرينة اجلمع برني مقتضرى املضرارع مرن إعرادة التجردد وبرني مقتضرى االسرتثنا  مرن  
 ا صار الدعا  يف الكون ابمسه تعاىل. 

 ني (جناكم) معىن أبلمكم وأوصلكم. وقوله (إىل الرب) عدي حبرد (إىل) لتضم 
وللة (وكان اإلنسان كفورا) اعرتاض وتذيي  لزايدة التعجب منهم ومن أمثاهلم. و(املفور) صيمة مبالمة. أي كثا الكفر.  

 والكفر ضد الشكر. 
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رفيرا حبملره علرى والتعري  يف (اإلنسان) تعري  اجلنس وهو مفيد ل ستمراق. فهرذا االسرتمراق ةروز أن يكرون اسرتمراقا ع 
غالرب نروع اإلنسران، وهرم أهرر  اإلشرراك وهرم أكثرر النرراس يومئرذ، فتكرون صريمة املبالمرة مررن قولره (كفرورا) رادعرة إىل قرروة 

 صفة الكفران أو عدم الشكر فهن أع ف إشراك غا املنعم مع املنعم يف نعمة ال حظ له فيها. 
ان كفورا، أي غا هال من الكفران، فتكون صيمة املبالمرة رادعرة وةوز أن يكون االستمراق حقيقيا، أي كان نوع اإلنس 

إىل كثرة أحوال الكفران مع تفاوهتا. وكثرة كفران اإلنسان هي تكرر إعراضه عن الشكر يف موضع الشكر ض ال أو سهوا 
 نعام. أو غفلة إلسنادف النعم إىل أسباهبا املقارنة دون منعمها ولفرضه منعمني ومهيني ال حظ هلم يف اإل

وذكر فع  (كان) إشارة إىل أن الكفران مستقر يف دبلة هذا اإلنسان. ألن اإلنسان قلما يشرعر مبرا ورا  عرا  احلرس فرهن  
 احلواس تشمله مبدركاهتا عن التفكر فيما عدا ذلك من املعاين املستقرة يف احلافظة واملستنبطة ابلفكر. 

النعمة كانت شواغله عن تذكر النعم املاضية ممطية عليها، وألن مدركات  وملا كان الشكر على النعمة متوقفا على تذكر 
احلرواس منهررا امل لررم للررنفس وهررو المالررب، ومنهررا املنررافر هلررا. فاإلنسرران إذا أدرك امل لررم   يشررعر بقرردرة عنرردف لكثرررة تكررررف 

ج وضررجر. وهررو معرىن قولرره تعرراىل حرىت صررار عرادة فررذه  عمررا فيره مررن نفررع، فرهذا أدرك املنررافر اسرتذكر فقرردان امل لررم فضر
(وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض وأنخ جبانبه وإذا مسه الشر فذر دعرا  عرري ). وهلرذا قرال احلكمرا : العافيرة اتج علرى 
رؤوس األصحا  ال يراف إال املرضى. فهذا االعتبار هو الذي أشارت له هذف اآلية مع الق بعدها وهي (أفأمنتم أن كس  

) اآليررة. ومرن أدرر  ذلرك كرران مرن عداب الررنفس يف الشرريعة تررذكاها برنعم هللا، قررال تعراىل (وذكرررهم أبايم بكرم دانررب الررب
 هللا) ليقوم ذكر النعمة مقام معاهدهتا. 

[ أم أمنرتم أن يعيردكم فيره اترة 68(أفأمنتم أن كس  بكم دانرب الررب أو يرسر  علريكم حاصربا مث ال جتردوا لكرم وكري ] 
[) تفريرررع علرررى للرررة 69قاصرررفا مرررن الرررريح فيمررررقكم مبرررا كفررررمت مث ال جتررردوا لكرررم علينرررا بررره تبيعرررا]أهررررخ فاسررر  علررريكم 

 (أعرضتم)، وما بينهما اعرتاض. وفرع االستفهام التوبيخي على إعراضهم عن الشكر وعودهم إىل الكفر. 
   
 

 2481صفحة : 
 
ه (أفأمن الذين مكرروا السريئات أن كسر  هللا هبرم وايس : انق ب ظاهر األرض يف ابطنها من الزلزال. وتقدم يف قزل  

 األرض) يف سورة النح . 
ويف هرذا تنبيرره علررى أن السرر مة يف الرررب نعمرة عظيمررة تنسرروهنا فلررو حررد  لكررم هسر  هللكررتم ه كررا ال جنرراة لكررم منرره   

تهرا وتشرعر شطرر هرول ش د هول البحر. ولكن ملا كانت السر مة يف الررب غرا مردرك قردرها قر  أن تشرعر النفروس بنعم
 البحر فينبمي التدرب على تذكر نعمة الس مة من الضر مث إن حم  الس مة معرض إىل األهطار. 

 واالستفهام بقوله (أفأمنتم) إنكاري وتوبيخي.  
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واجلانررب: هررو الشررق. ودعرر  الرررب دانبررا إلرادة الشررق الررذي ينجرريهم إليرره، وهررو الشرراطئ الررذي يرسررون عليرره، إشررارة إىل  
كرران حصررول ايررود هلررم مبجرررد حلرروهلم ابلرررب حبيررث كسرر  هبررم ذلررك الشرراطئ، أي أن الرررب والبحررر يف قرردرة هللا تعرراىل إم

 سيان، فعلى العاق  أن يستوي هوفه من هللا يف الرب والبحر. وإضافة اجلانب إىل الرب إضافة بيانية. 
 والبا  يف (كس  بكم) لتعدية (كس ) مبعىن املصاحبة.  
: الرامي ابحلصبا ، وهي احلجارة. يقال: حصبه، وهو هنا صفة، أي يرس  علريكم عارضرا حاصربا، تشربيها لره واحلاصب 

ابلذي يرمي احلصبا ، أي مطر حجارة، أي برد يشبه احلجارة، وقي : احلاصب هنا مبعىن ذي احلصبا ، فصو  اسم فاع  
 له من ابب فاع  الذي هو مبعىن النسب مث  البن وأتمر. 

ي : املوك  إليه القيام مبهم موكلره، واملردافع عرن حرق موكلره، أي ال جتردوا ألنفسركم مرن ةادلنرا عرنكم أو يطالبنرا مبرا والوك 
أحلقناف بكم من ايس  أو اإله ك ابحلاصب، أي ال جتدوا مرن قرومكم وأوليرالكم مرن يثرأر لكرم كشرأن مرن يلحقره ضرر 

 ه. وهذا املعىن مناسب ملا يقع يف الرب من احلداثن. يف قومه أن يدافع عنه ويطالب بدمه أولياؤف وعصابت
و(أم) عاطفة االستفهام، وهري ل ضرراب االنتقرا ، أي بر  أ أمنرتم، فاالسرتفهام مقردر مرع  أم  ألهنرا هاصرة بره. أي أو  

 ه  كنتم عمنني من العود إىل ركوب البحر مرة أهرخ فاس  عليكم قاصفا من الريح. 
ة، قي  عينره مهرزة مث هففرت لكثررة االسرتعمال. وقير : هري واو. واألول أظهرر لودرودف مهمروزا وهرم ال والتارة: املرة املتكرر  

 يهمزون حرد العلة يف اللمة الفصحى، وأما ختفي  املهموز فكثا مث : فأس وفاس، وكأس وكاس. 
نكم. كما يدل عليه السياق وتفريع ومعىن (أن يعيكم) أن يودد فيكم الدواعي إىل العود هتيئة إلغراقكم وإرادة ل نتقام م 

 (فاس ) عليه. 
والقاص : الق تقص ، أي تكسر. وأص  القص : الكسر. وغلب وص  الريح به، فعوم  معاملة الصفات املختصة  

ابملؤنررث فلررم يلحقرروف ع مررة التأنيررث، مثرر  (عاصرر ) يف قولرره (دا هتررا ريررح عاصرر ) يف سررورة يررونس. واملعررىن: فاسرر  
 صفا، أي تقص  الفلك، أي تعطبه حبيث يمرق، ولذلك قال (فيمرقكم). عليكم ر ا قا

 قرأ اجلمهور (من الريح) ابإلفراد. وقرأ أبو دعفر (من الرايح) بصيمة اجلمع.  
 والبا  يف (مبا كفرمت) للسببية. و(ما) مصدرية، أي بكفركم، أي شرككم.  
قرا  يف التهديرد بعردم ودرود منقرذ هلرم، بعرد هتديردهم ابلمررق ألن و(مث) للرتتيب الرتهللا كشأهنا يف عطفها اجلم . وهرو ارت 

 المريق قد ةد منقذا. 
والتبيع: مبالمة يف التابع، أي املتتبع غاف املطالرب القتضرا  شري  منره. أي ال جتردوا مرن يسرعى إليره وال مرن يطالرب لكرم  

 بثأر. 
ر ال يصر  إليرره ردرال قبيلرة القروم وأوليراؤهم، فلررو ووصر   تبيرع  يناسرب حرال الضرر الررذي يلحقهرم يف البحرر، ألن البحر 

 راموا الثأر هلم لركبوا البحر ليتابعوا عاثر من أحلق هبم ضرا. فلذلك قي  هنا (تبيعا) وقي  يف الق قبلها (وكي ) كما تقدم. 
 ف. وضما (به) عالد إما إىل اإلغراق املفهوم من (يمرقكم)، وإما إىل املذكور من إرسال القاص  وغا  
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وقرأ اجلمهور ألفاي (كس ) و(يرس ) و(يعيدكم) و(فاس ) و(فيمرقكم) مخسرتها ابليرا  التحتيرة. وقرأهرا ابرن كثرا وأبرو  
عمرررو  بنررون العظمررة  علررى االلتفررات مررن ضررما الميبررة الررذي يف قولرره (فلمررا جنرراكم إىل الرررب) إىل ضررما الررتكلم. وقرررأ أبررو 

اة فوقية. والضما عالد إىل (الرريح) علرى اعتبرار التأنيرث، أو(علرى الررايح) علرى دعفر ورويس عن يعقوب (فتمرقكم) مبثن
 قرا ة أيب دعفر. 

 [)  70(ولقد كرمنا بين عدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثا ممن هلقنا تفضي ] 
 

 2482صفحة : 
 
كني، فراعرتض برذكر نعمتره علرى ليرع النراس فأشربه الترذيي  ألنره ذكرر بره مرا اعرتاض دا  مبناسبة العربة واملنة علرى املشرر   

 يشم  ما تقدم. 
واملراد ببين عدم ليع النوع، فاألوصاد املثبتة هنا إمنا هي أحكام للنوع من حيث هو كما هو شأن األحكام الق تسند   

 إىل اجلماعات. 
يف الررررب، وتسررخا املراكررب يف البحرررر، والرررزق مررن الطيبرررات،  وقررد لعررت اآليرررة مخررس مررنن: التكررررمي، وتسررخا املراكررب 

 والتفضي  على كثا من املخلوقات. 
 فأما منة التكرمي فهي مزية هص هبا هللا بين عدم من بين سالر املخلوقات األرضية.  
ن ليررع احليرروان ال والتكرررمي: دعلرره كرميررا، أي نفيسررا غررا مبررذول وال ذليرر  يف صررورته وال يف حركررة مشرريه ويف بشرررته، فرره 

يعرد النظافة وال اللباس وال ترفيه املضجع واملأك  وال حسن كيفية تناول الطعام والشرراب وال االسرتعداد ملرا ينفعره ودفرع 
ما يضرف وال شعورف مبا يف ذاته وعقله من احملاسن فيستزيد منها والقبالح فيسرتها ويدفعها، بله ايلو عن املعارد والصنالع 

التطررور يف أسرراليب حياترره وحضررارته. وقررد مثرر  ابررن عبرراس للتكرررمي أبن اإلنسرران أيكرر  أبصررابعه، يريررد أنرره ال وعررن قبررول 
ينته  الطعام بفمه ب  يرفعه إىل فيه بيدف وال يكرع يف املا  ب  يرفعه إىل فيه بيدف، فهن رفع الطعام مبمرفرة والشرراب بقردح 

 فذلك من زايدة التكرمي وهو تناول ابليد. 
م : الوضع علرى املركرب مرن الرواحر . فالراكرب حممرول علرى املركروب. وأصرله يف ركروب الررب، وذلرك ابن سرخر هلرم واحل 

 الرواح  وأهلمهم استعماهلا. 
وأما احلم  يف البحر فهو احلصول يف داه  السفينة. وإط ق احلم  على ذلك احلصول استعارة من احلم  على الراحلة  

قال تعاىل (إان ملا طمى املا  محلناكم يف اجلارية). ومعىن محر  هللا النراس يف البحرر: إهلامره وشاعت حىت صارت كاحلقيقة، 
 إايهم استعمال السفن والقلوع وا اذي ، فجع  تيسا ذلك كاحلم . 

ى وأمررا الرررزق مررن الطيبررات فررإن هللا تعرراىل أهلررم اإلنسرران أن يطعررم مررا يشررا  ممررا يررروق لرره، ودعرر  يف الطعرروم أمررارات علرر 
النفع، ودع  ما يتناوله اإلنسان من الطعومات أكثر ددا مما يتناولره غراف مرن احليروان الرذي ال أيكر  إال أشريا  اعتادهرا، 

 على أن أقرب احليوان إىل اإلنسية واحلضارة أكثرها اتساعا يف تناول الطعوم. 
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موضررع االمتنرران. وذلررك الررذي لاعرره متكررني وأمررا التفضرري  علررى كثررا مررن املخلوقررات، فرراملراد برره التفضرري  املشرراهد ألنرره  
 اإلنسان من التسلل على ليع املخلوقات األرضية برأيه وحيلته، وكفى بذلك تفضي  على البقية. 

والفرررق بررني التفضرري  والتكرررمي ابلعمرروم وايصررو ؛ فرررالتكرمي منظررور فيرره إىل تكرميرره يف ذاترره، والتفضرري  منظررور فيررره إىل  
نه فضله ابلعق  الذي به استص ح شؤونه ودفع األضرار عنه وأبنواع املعرارد والعلروم. هرذا هرو تشريفه فوق غاف، على أ

 التفضي  املراد. 
وأمرا نسرربة التفاضر  بررني نرروع اإلنسران وأنررواع مرن املودررودات ايفرري عنرا كامل لكررة واجلرن فليسررت هنررا وإمنرا تعرررد أبدلررة  

تفضي  بني البشر وامل لكة املختل  يف تفاصيلها بيننا وبني املعتزلة. وقد توقيفية من قب  الشريعة. ف  تفرض هنا مسألة ال
فرضها الزرشري هنا على عادته من التحكك على أه  السنة والتعس  إلرغام القرعن على أتييد مذهبه، وقد جتاوز حد 

 األدب يف هذف املسألة يف هذا املقام، فاستودب المضاضة وامل م. 
فظ (كثا) يف قوله تعاىل (وفضلناهم على كثا ممن هلقنا) مراد منه التقيرد واالحررتاز والتعلريم الرذي وال شك أن إقحام ل 

ال غرررور فيرره، فرريعلم منرره أن مث رلوقررات غررا مفضرر  عليهررا بنررو عدم تكررون مسرراوية أو أفضرر  إلرراال أو تفضرري ، وتبيينرره 
 . يتلقى من الشريعة فيما بيته من ذلك، وما سكتت ف  نبحث عنه

 واإلتيان ابملفعول املطلق يف قوله (تفضي )إلفادة ما يف التنكا من التعظيم أي تفضي  كباا.  
[ ومرن كران يف هرذف 71(يوم نردعو كر  أانس إبمرامهم فمرن أويت كتابره بيمنره فأولئرك يقرر ون كتراهبم وال يظلمرون فتري ] 

 [)   72أعمى فهو يف اآلهرة أعمى وأض  سبي ]
 

 2483صفحة : 
 
انتقال من غرض التهديد بعاد  العذاب يف الدنيا الذي يف قوله (ربكم الذي يزدي لكم الفلك يف البحر) إىل قولره (مث   

ال جترردوا لكررم علينررا بررره تبيعررا) إىل ذكررر حررال النررراس يف اآلهرررة تبشرراا وإنررذارا، فرررالك م اسررتئناد ابترردالي، واملناسرربة مرررا 
قبلره مرن قولره (وفضرلناهم علرى كثرا ممرن هلقنرا تفضري ) علرى أن يكرون ختلصرا  علمت. وال  سن لفظ (يوم) للتعلق مبرا

من ذكر التفضي  إىل ذكر اليوم الذي تظهر فيه فوالد التفضي ، فرتدح أنه ابتدا  مستأن  استئنافا ابتداليا، ففتحه (يروم) 
هرو فعر  (اذكرر) فيكرون (يروم) هنرا اسرم إما فتحه إعراب على أنه مفعول به لفع  شرالع احلرذد يف ابتردا  العررب القرانيرة و 

 زمان مفعوال للفع  املقدر وليس ظرفا. 
والفا  يف قوله (فمن أويت) للتفريع ألن فع  (اذكر) املقدر يقتضي أمرا عظيما جمم  فوقع تفضيله بذكر الفا  ومرا بعردها  

 فهن التفصي  ينفرع على اإللال. 
مان إىل الفعر ، وهرو إمرا يف حمر  رفرع ابالبتردا ، وهرربف وللرة (فمرن أويت كتابره وإما أن تكون فتحته بنا  اإلضافة اسم الز  

بيمينرره). وزيرردت الفررا  يف ايرررب علررى رأي األهفرر ، وقررد حكرري ابررن هشررام عررن ابررن برهرران أن الفررا  تررزداد يف ايرررب عنررد 
 قوله (فمن أويت كتابه بيمينه) ليع البصريني ما عدا سيبويه، وإما ظرد لفع  حمذود دل عليه التقسيم الذي بعدف، أعين
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إىل قوله (وأض  سبي ) وتقدير احملذود: تتفاوت الناس وتتمرابن. وبرني تفصري  ذلرك احملرذود ابلتفريرع بقولره (فمرن أويت  
 كتابه) اخل. 

ن ديرن  واإلمام: ما يؤمت به، أي يعم  علرى مثر  عملره أو سراته. واملرراد بره هنرا مبرني ألرني مرن ديرن حرق لإمرم املؤمنرة ومر 
 كفر وابط  لإمم الضالة. 

ومعىن دعا  الناس أن يدعى اي أمة ف ن واي أتباع ف ن، مث : اي أمة حممد، اي أمة موسى، اي أمة عيسرى، ومثر : اي أمرة  
 زرادشت، واي أمة برمها، واي أمة بوذا، ومث : اي عبدة العزي، اي عبدة بع  ، اي عبدة نسر. 

 نه يتعدخ ابلبا ، يقال: دعوته بكنيته وتداعوا بشعارهم. والبا  للتعدية فع  (ندعو) أل 
وفالرردة نرردالهم مبتبرروعيهم التعجرر  ابملسرررة التبرراع اهلررداة وابملسررا ة التبرراع المررواة، ألهنررم إذا دعرروا بررذلك رأوا متبرروعيهم يف  

 املقامات املناسبة هلم فعلموا مصاهم. 
ع التفصي  ملا ألله قوله (ندعو ك  أانس إبمامهم) أي الناس مرن يرؤتى  وفرع على هذا قوله (فمن أويت كتابه بيمينه) تفري 

 كتابه، أي كتاب أعماله بيمينه. 
 وقوله (فمن أويت) عط  على مقدر يقتضيه قوله (تدعو ك  أانس إبمامهم) أي فيؤتون كتبهم، أي صحال  أعماهلم.  
ك ع مة عناية ابملأهوذ، ألن اليمني أيهذ هبا من يعزم عمر  وإيتا  الكتاب ابليمني إهلام صاحبه إىل تناوله ابليمني. وتل 

عظيما قال تعاىل (ألهذان منه ابليمني)، وقال النهللا صلى هللا عليه وسلم:  من تصردق بصردقة مرن كسرب طيبرا وال يقبر  
 هللا طيبا تلقاها الرمحان بيمينه وكلتا يديه ميني...  اخل، وقال الشماخ:          

رفعت  د                      تلقاها عرابة ابليمرني وأما أه  الشرقاوة فيؤترون كتربهم بشرماللهم، كمرا يف عيرة إذا ما رأية   
 احلاقة (وأما من أويت كتابه بشماله فيقول اي ليتين   أوت كتابيه). 

ن يف اط عهرم علرى مرا فيره واإلتيان ابسم اإلشارة بعد فا  دواب (أما)، للتنبيه علرى أهنرم دون غراهم يقررؤون كتراهبم، أل 
من فعر  ايرا واجلرزا  عليره مسررة هلرم ونعيمرا بترذكا ومعرفرة ثوابره، وذلرك شرأن كر  صرحيفة تشرتم  علرى مرا يسرر وعلرى 
تذكر األعمال الصاحلة، كما يطالع املر  أهبرار سر مة أحبالره وأصردقاله ورفاهرة حراهلم، فتروفر الرغبرة يف قررا ة أمثرال هرذف 

 فة. الكتب شنشنة معرو 
وأما الفريق اآلهر فسركت عرن قررا ة كتراهبم هنرا. وورد يف اآليرة الرق قبلهرا يف هرذف السرورة (وكر  إنسران ألزمنراف طرالرف يف  

عنقره وخنررج لره يروم القيامرة كتررااب يلقراف منشرورا اقررأ كتابرك كفرى بنفسررك اليروم عليرك حسريبا).والظلم مسرتعم  هنرا مبعررىن 
جلنترني عترت أكلهرا و  تظلرم منره شريئا)، ألن غالرب الظلرم يكرون ابنترزاع بعر  مرا عنرد النقص كمرا يف قولره تعراىل (كلترا ا

 املظلوم فلزمه النقصان فأطلق عليه جمازا مرس . ويفهم من هذا أن ما يعطاف من اجلزا  مما يرغب الناس يف ازدادف. 
من يشا  وال يظلمون فتي ) يف سورة النسا ، والفتي : شبه اييل تكون يف شق النواة وتقدم يف قوله تعاىل (ب  هللا يزكي  

 وهو مث  للشي  احلقا التافه، أي ال ينقصون شيئا ولو قلي  ددا. 
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 2484صفحة : 
 
وعط  (ومن كان يف هذف أعمى) عط  القسيم على قسيمه فهو يف حيز (أما) التفصيلية، والتقدير: وأما من كران يف   

طود عليه هم من أوتوا كتاهبم ابليمني علم أن املعطود بضد ذلك يرؤيت كتابره ابلشرمال هذف أعمى. وملا كان القسيم املع
 فاستمين عن ذكر ذلك وأيت له بصلة أهرخ وهي كونه أعمى حكما عهر من أحواله الفضيعة يف ذلك اليوم. 

يف الرردنيا الضرر لة يف الرردين، واإلشررارة ب(هررذف) إىل معلرروم مررن املقررام وهررو الرردنيا، ولرره نظررالر يف القرررعن. واملررراد ابلعمررى  
 أطلق عليها العمى على وده االستعارة. 

واملراد ابلعمى يف اآلهرة ما ينشأ عن العمى من احلاة واضطراب البرال، فراألعمى أيضرا مسرتعار ملشرابه األعمرى إبحردخ  
 الع قتني. 

به يف أحروال الكرافر يف اآلهررة أقروخ منره ووص  (أعمى) يف املرتني مراد به جمرد الوص  ال التفضي . وملا كان وده الشر 
يف حالرره فيالرردنيا أشررا إىل شرردة تلررك احلالررة بقولرره (وأضرر  سرربي ) القررالم مقررام صرريمة التفضرري  يف العمررى لكررون وصرر  

 (أعمى) غا قاب  ألن يصا  بصيمة التفضي  ألنه دا  بصيمة التفضي  يف حال الوص . 
ىل التفضرري  عنرد تعررذر اسررتقاق صرريمة (أفعرر ) ليتررأتى ذكررر السرربي . ملررا يف وعردل عررن لفررظ (أشررد) و رروف مررا يتوسرر  برره إ 

الضرر ل عررن السرربي  مررن متثيرر  حررال العمررى وإيضرراحه، ألن ضرر ل فاقررد البصررر عررن الطريررق فيحررال السررا أشررد وقعررا يف 
احلررال وإيضرراحه  األضرررار منرره وهررو قررابع مبكانرره، فعرردل عررن اللفررظ الرروديز إىل الرتكيررب املطنررب ملررا يف اإلطنرراب مررن متثيرر 

وإفظاعه وهو إطناب بديع. وقد أفيد بذلك أن عماف يف الدارين عمى ض ل عن السربي  املوصر . ومعرىن املفاضرلة رادرع 
 إىل مفاضلة إحدخ حالتيه على األهرخ يف الض ل وأثرف ال إىل حال غاف. فاملعىن: وأض  سبي  منه يف الدنيا. 

 له يف الردنيا كران يف مكنتره أن ينجرو منره بطلرب مرا يرشردف إىل السربي  املوصر  ووده كون ض له يف اآلهرة أشد أن ض 
من هدي الرسول والقرعن مع كونه هليا عن حلاق األ  به. وأما ض له يف اآلهرة فهو ض ل ال هر   منره وهرو مقرارن 

 للعذاب الدالم. ف  درم كان ض له يف اآلهرة أده  يف حقيقة الض ل وماهيته. 
[) حكايررة فررن مررن أفنررني 73كررادوا ليفتنونررك عررن الررذي أوحينررا إليررك لتفرررتي علينررا غرراف وإذا ال تتخررذوك هلرري ]  (وإن 

ض هلم وعماهم يف الدنيا، فاجلملة عط  على للة (ومرن كران يف هرذف أعمرى فهرو يف اآلهررة أعمرى). وهرو انتقرال مرن 
م إىل ذكرر حرال عهرر مرن حرال معارضرتهم وإعراضرهم، وص  حاهلم وإبطال مقاهلم يف تكذيب النهللا صرلى هللا عليره وسرل

وهي حال طمعهم يف أن يستنزلوا النهللا صلى هللا عليه وسلم ألن يقرول قروال فيره حسرن ذكرر ألهلرتهم ليتنرازلوا إىل مصراحلته 
 وموافقته إذا وافقهم يف بع  ما سألوف. 

 وضمالر الميبة مراد منها كفار قري ، أي متولو تدبا أمورهم.  
 األسلوب من هطاهبم يف عايت (ربكم الذي يزدي لكم الفلك يف البحر) إىل اإلقبال علرى هطراب النرهللا صرلى هللا وغا 

 عليه وسلم لتما املقام من مقام استدالل إىل مقام امتنان. 
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وة وعلرى والفنت والفتون: معاملة يلحق منها ضر واضطراب النفس يف أنواع من املعاملة يعسر دفعها، من تملب على القر 
 الفكر، وتقدم يف قوله تعاىل (والفتنة أشد من القت ) يف سورة البقرة. 

 وعدي (يفتنونك) حبرد  عن  لتضمينه معىن فع  كان الفنت ألدله، وهو ما فيه معىن (يصرفونك).  
 والذي أوحي إليه هو القرعن.  
ما تقتضيه أدلة عصمة الرسول صرلى هللا عليره وسرلم هذا هو الوده يف تفسا اآلية مبا تعطيه معاين تراكيبها مع م حظة  

 من أن تتطرق إليه هواطر إدابة املشركني ملا يطمعون. 
    
 

 2485صفحة : 
 
وللمفسررين بضررعة حمامرر  أهررخ هلررذف اآليررة استقصرراها القررطهللا، فمنهررا مررا لريس لرره حررظ مررن القبرول لرروهن سررندف وعرردم   

  السرند وتتحملره اآليرة بتكلر . ومردرع ذلرك إىل أن املشرركني راودوا النرهللا انطباقه على معاين اآلية، ومنها مرا هرو ضرعي
صلى هللا عليه وسلم أن ال يسويهم مع من يعدوهنم منحطني عرنهم مرن املرؤمنني املستضرعفني عنردهم مثر : بر ل، وعمرار 

رعن حرني ال يكرون فيره بن ايسر، وهباب، وصرهيب، وأهنرم وعردوا النرهللا إن هرو فعر  ذلرك؛ أبن ةلسروا إليره ويسرتمعوا القر
تنقيص عهلتهم، وأن رسول هللا هم أبن يظهر هلم بع  اللني رغبة يف إقباهلم على مساع القرعن لعلهم يهتدون، فيكون املراد 
مررن (الررذي أوحينررا إليررك) بعرر  الررذي أوحينررا إليررك، وهررو مررا فيرره فضرر  املررؤمنني مثرر  قولرره (وال تطرررد الررذين يرردعون رهبررم 

 ية، أو ما فيه تنقي  األصنام. ابلمداة والعشي) اآل
ومسررات التخررر  وضرريق العطررن يف معررىن اآليررة حبرراق ألفاظهررا ابديررة علررى ليررع هاترره األهبررار. وإذ قررد مالررت هبررا كتررب  

التفسا   يكن بد من أتوي  اآلية أبمث  ما يناسب تلك األهبار لئ  تكون فتنة للناظرين فنقول: إن رغبة النهللا صرلى هللا 
 اقرتاهبم من اإلس م ويف أتمني املسلمني، أدالت يف هاطرف أن ةيبهم إىل بع  ما دعروف إليره ممرا يردرع إىل عليه وسلم يف

ختفي  اإلغ ي عليهم أو أنظارهم، أو إرضا  بع  أصحابه ابلتخلي عن جملسه حني  ضرف صناديد املشركني وهو يعلم 
ه مصلحة لنشر الدين، وليس فيه فوات شي  على املسلمني، أي  أهنم ينتدبون إىل ذلك ملصلحة الدين أو  و ذلك مما في

 كادوا يصرفونك عن بع  ما أوحيناف إليك مما هو رال  ملا سألوف. 
فباملوصول يف قوله (الذي أوحينا إليك) للعهد ملا هو معلوم عند النهللا صلى هللا عليه وسلم حبسب ما سأله املشركون من  

اق املرن علرى النرهللا بعصرمة هللا إايف مرن ايطرأ يف االدتهراد، ومسراق إظهرار ملر  املشرركني رالفته. فهذف اآلية مسوقة مسر
 من أمر الدعوة اإلس مية وختوفهم من عواقبها. ويف ذلك تثبيت للنهللا وللمؤمنني وأتييس للمشركني أبن ذلك لن يكون. 

ن ذلرك إضرمارا مرنهم وطمعرا يف أن يفررتي علينرا وقوله (لتفرتي علينا غاف) متعلق ب(يفتنونك)، والر م للعلرة، أي يفعلرو  
غراف، أي غررا ممررا أوحرري إليرك. وهررذا طمررع مررن املشرركني أن يسررتدردوا النررهللا مررن سرؤال إىل عهررر، فهررو رادررع إىل نيرراهتم. 
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وليس يف الك م ما يقتضي أن النهللا صلى هللا عليه وسلم هم بذلك كما فهمه بعر  املفسررين. إذ الم التعلير  ال تقتضري 
 ثر من غرض فاع  الفع  املعل  وال تقتضي غرض املفعول وال علمه. أك
و(إن) من قوله (وإن كادوا ليفتنونرك) رففرة مرن (إن) املشرددة وامسهرا ضرما شران حمرذود، والر م يف (ليفتنونرك) هري  

 ال م الفارقة بني (إن) املخففة من الثقيلة وبني (إن) النافية ف  تقتضي أتكيدا للجملة. 
لة (وإذا الختذوك هلي ) عط  على للرة (إن كرادوا ليفتنونرك). و(إذا) حررد درزا  والنرون الرق آبهرهرا نرون كلمرة ول 

وليست تنوين متكني فتكون درزا  لفعر  (يفتنونرك) مبرا معره مرن املتعلقرات مقحمرا برني املتعراطفني لتصرا واو العطر  مرع 
 (إذا) مفيدة معىن فا  التفريع. 

دون االقتصار على حرد اجلزا  ألنه ابعتبار كونه من أحواهلم الق حراوروا النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم ووده عطفها ابلوا  
فيها وأحلوا عليه انسب أن يعط  على للة أحواهلم. والتقدير: فلو صرفوك عرن بعر  مرا أوحينرا إليرك الخترذوك هلري . 

لرى تقردير الشررط، وهرو لرو صررفوك عرن الرذي أوحينرا إليرك والر م يف قولره (الخترذوك) الر م املوطئرة للقسرم ألن الكر م ع
 الختذوك هلي . 

 وال م يف قوله (الختذوك) الم دواب  لو  إذ كان فع  ماضيا مثبتا.  
 وايلي : الصديق. وتقدم عند قوله تعاىل (واختذ هللا إبراهيم هلي ) يف سورة النسا .  
[ إذا ألذقناك ضرع  احليراة وضرع  املمرات مث ال جترد لرك علينرا 74قلي ](ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا  

[) ةوز أن يكرون هرذا ك مرا مسرتق  غرا متصر  بقولره (وإن كرادوا ليفتنونرك) بنرا  علرى مرا  روانف يف تفسرا 75نصاا]
ني. وةروز أن يكرون مرن اآلية السابقة. وهذف منة أهرخ ومقام عهر من مقرام رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم جتراف املشررك

 تكملة ما قبله فيكون الركون إليهم ركوان فيما سألوف منه على  و ما ساقه املفسرون من األهبار املتقدمة. 
    
 

 2486صفحة : 
 
و(لرروال) حرررد امتنرراع لودررود، أي يقتضرري امتناعررا لودررود، أي يقتضرري امتنرراع دوابرره لودررود شرررطه، أي بسرربب ودررود   

 شرطه. 
دع  الشي  اثبتا، أي متمكنا من مكانره غرا مقلقر  وال مقلروع. وهرو مسرتعار للبقرا  علرى حالره غرا متمرا.  والتثبيت: 

 وتقدم عند قوله تعاىل (وتثبيتا من أنفسهم) يف سورة البقرة. 
د بعر  وعدي التثبيرت إىل ضرما النرهللا الردال علرى ذاتره. واملرراد تثبيرت فهمره ورأيره. وهرذا مرن احلكرم علرى الرذات. واملررا 

أحواهلا حبسب داللرة املقرام، مثر  (حرمرت علريكم أمهراتكم). فراملعىن: ولروال أن ثبتنرا رأيرك فرأقررانف علرى مرا كران عليره يف 
 معاملة املشركني لقاربت أن تركن إليهم. 
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بررني والرر م يف (لقررد كرردت تررركن إلرريهم) ةرروز أن تكررون الم دررواب  لرروال  ، وهرري م زمررة جلواهبررا لتحقيررق الررربل بينرره و  
 الشرط. 

واملعىن على الوده األول يف موقع هذف اآلية: أن الركون جمم  يف أشيا  هري مظنرة الركرون ولكرن الركرون منتر  مرن أصرله  
 ألد  التثبيت ابلعصمة كما انتفى أن يفتنه املشركون عن الذي أوحي إليه بصرد هللا إايهم عن تنفيذ فتنتهم. 

عصمناك من ايطأ يف االدتهاد وأريناك أن مصلحة الشدة يف الدين والتنويه أبتباعره،  واملعىن على الوده الثاين: ولوال أن 
ولو كانوا من ضعفا  أه  الدنيا، ال تعارضها مصلحة أتلير  قلروب املشرركني، ولرو كران املسرلمون راضرني ابلمضاضرة مرن 

الرتقري إىل سرؤال مرا هرو أبعرد مردخ ممرا  أنفسرهم اسرتئ فا للمشرركني، فرهن إظهرار اهلروادة يف أمرر الردين تطمرع املشرركني يف
سألوف، فمصلحة م زمة موق  احلزم معهم أردح من مصلحة م ينتهم وموافقتهم، أي فر  فالردة مرن ذلرك. ولروال ذلرك  
كلرره لقررد كرردت تررركن إلرريهم قلرري ، أي متيرر  إلرريهم، أي توعرردهتم ابإلدابررة إىل بعرر  مررا سررألوك اسررتنادا لرردلي  مصررلحة 

 لة عن مصلحة رادحة هفية اغرتارا شفة بع  ما سألوف يف دانب عظم ما وعدوا به من إمياهنم. مردوحة واضحة وغف
والركون: املي  ابلرركن، أي ابجلانرب مرن اجلسرد واسرتعم  يف املوافقرة بع قرة القررب. وتقردم يف قولره (وال تركنروا إىل الرذين  

عراىل (وإذا أنعمنرا علرى اإلنسران أعررض وأنخ جبانبره) يف ظلموا) يف سرورة هرود، كمرا اسرتعم  ضردف يف املخالفرة يف قولره ت
 هذف السورة. 

وانتصب (شيئا) على املفعول املطلق ل(تركن)، أي شيئا من الركون. ووده العردول عرن مصردر (ترركن) طلرب ايفرة ألن  
يرد التقلير ، فكران يف مصدر (تركن) وهو الركون فيه ثق  فرتكه أفصرح، وإمنرا   يقتصرر علرى (قلري ) ألن تنكرا (شريئا) مف

ذكرف هتيئة لتوكيد معىن التقلي ، فهن كلمة  شي   لتوغلها يف إيهام دنس ما تضراد إليره أو درنس املودرود مطلقرا مفيردة 
 للتقلي  غالبا كقوله تعاىل (ف  أتهذوا منه شيئا). 

فركرون النرهللا صرلى هللا عليره  و(إذن) الثانية (دزا ) ل(كدت تركن)، ولكوهنا دزا  فصلت عن العط  إذ ال مقتضى لره. 
وسلم إليهم غا واقع وال مقارب الوقوع ألن اآلية قد نفته أبربعة أمور، وهي:  لوال  االمتناعية. وفع  املقاربة املقتضي أنره 

 ما كان يقع الركون ولكن يقع االقرتاب منه، والتحقا املستفاد من (شيئا)، والتقلي  املستفاد من (قلي ). 
فهامنررا إايك ودرره احلررق يشرري أن تقرررتب مررن ركررون ضررعي  قليرر  ولكررن ذلررك   يقررع. ودهلررت  قررد  يف حيررز أي لرروال إ 

 االمتناع فأصبح  قيقها معدوما، أي لوال أن ثبتناك لتحقق قرب ميلك القلي  ولكن ذلك   يقع ألان ثبتناك. 
لو تركن إليهم ألذقناك ضع  احلياة وضرع   وللة (إذن ألذقناك ضع  احلياة) دزا  جلملة (لقد كدت تركن). واملعىن: 

 املمات. وملا يف  إذن  من معىن اجلزا  استمين عن ربل اجلملة حبرد التفريع. واملعىن: لقد كدت تركن فإذقناك. 
والضع   بكسر الضاد  : مماث  مقدار شي  ذي مقدار، فهو ال يكون إال مبينا جبنسره لفظرا أو تقرديرا مثر  قولره تعراىل  

ت منكن بفاحشة مبينة يضاع  هلا العذاب ضعفني)، أي ضعفي ما اعد لتلك الفاحشرة. وملرا كران كرذلك سرا  (من أي
إط قه دون بيان اعتمادا على بيان السياق كما هنا، فهن ذكر اإلذاقة يف مقام التحذير ينبرئ أبهنرا إذاقرة عرذاب موصرود 

 أبنه ضع . 
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محرر  الضررع  علررى حقيقترره إذ لرريس مث علررم مبقرردار العررذاب يررراد  مث إن الضررع  أطلررق هنررا علررى القرروي الشررديد لعرردم 
 تضعيفه كقوله (ف هتم عذااب ضعفا من النار) وتقدم ذلك يف سورة األعراد. 
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وإضررافة الضررع  إىل احليرراة وإىل املمررات علررى معررىن (يف)، فررهن تقرردير معررىن (يف) بررني املتضررايفني ال كررتص إبضررافة مررا   

األوقررات. فالتقرردير: ألذقنرراك ضررعفا يف احليرراة وضررعفا يف املمررات، فضررع  عررذاب احليرراة هررو تررراكم املصررالب  يضرراد إىل
واألرزا  يف مردة احليرراة، أي العمررر بررزوال مرا كرران ينالرره مررن هبجرة وسرررور بتمررام دعوترره وانتظرام أمترره، ذلررك أن يررتمكن منرره 

 رون أهنم قد فازوا عليه بعد أن أشرفوا على السقوط أمامه. أعداؤف، وعذاب املمات أن ميوت مكمودا مستذال بني كفار ي
 ويشبه أن يكون قوله (وضع  املمات) يف استمرار ضع  احلياة، فيكون املعىن: ألذقناك ضع  احلياة حىت املمات.  
ذلرك عرن فليس املراد مرن ضرع  املمرات عرذاب اآلهررة ألن النرهللا صرلى هللا عليره وسرلم لرو ركرن إلريهم شريئا قلري  لكران  

ادتهراد وادرت اب ملصررلحة الردين يف نظرررف، فر  يكررون علرى االدتهراد عقرراب يف اآلهررة إذ العقرراب األهرروي ال يكررون إال 
علرى رالفرة يف التكلير ، وقررد سرو  هللا لنبيره االدتهرراد ودعر  للمخطرئ يف ادتهررادف أدررا كمرا قرررر يف تفسرا قولره تعرراىل 

 مت عذاب عظيم) يف سورة األنفال. (لوال كتاب من هللا سبق ملسكم فيما أهذ
وأما مصالب الدنيا وأرزاؤها فهي مسببة علرى أسرباب مرن األغر ط واألهطرا  فر  يرؤثر يف التفرادي منهرا حسرن النيرة إن   

كران صراحبها قرد أهطرأ ودره الصررواب، فتردبر يف هرذف املعراين تردبر ذوي األلبرراب، وهلرذا هولر  التعبرا املعتراد اسررتعماله 
 . وعرب هنا ب(ضع  احلياة وضع  املمات). لعذاب اآلهرة

 وللة (مث ال جتد لك علينا نصاا) معطوفة على للة (ألذقناك).  
وموقعها  قيق عدم اي   من تلك اإلذاقة. و(مث) للرتتيب الرتهللا ألن عدم اي   من العذاب أهم من إذاقته، فرتبته  

ملبة أو الذي يثأر للمملوب، أي ال جتد لنفسك من ينتصرر لرك فيصردان يف األمهية أرقى. والنصا: الناصر املخلص من ال
 عن إحلاق ذلك بك أو يثأر لك منا. 

[ سرنة مرن قرد أرسرلنا قبلرك مرن 76(وإن كادوا ليستفزونك من األرض ليخردوك منها وإذا ال يلبثرون هلفرك إال قلري ] 
 يفتنونك) تعدادا لسيئات أعماهلم. والضمالر متحدة. [) عط  على للة (وإن كادوا ل77رسلنا وال جتد لسنتنا  وي ]

واالستفزاز: احلم  على الرتح ، وهو استفعال من فز مبعىن ابرح املكان، أي كادوا أن يسرعوا أن تكرون فرازا، أي هاردرا  
مررن مررن مكررة. وتقرردم معررىن هررذا الفعرر  عنررد قولرره (واسررتفزز مررن اسررتطعت) يف هررذف السررورة. واملعررىن: كررادوا أن كردرروك 

بلدك. وذلك أبن مهوا أبن كردوف كرها مث صرفهم هللا عن ذلك ليكون هروده بما إكراف حني هرج مهادرا عن غا علم 
 منهم ألهنم ارأتوا بعد زمان أن يبقوف بينهم حىت يقتلوف. 

 والتعري  يف (األرض) تعري  العهد، أي من أرضك وهي مكة.  
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 استفزازا لقصد اإلهراج. وقوله (ليخردوك) تعلي  ل ستفزاز، أي  
 واملراد ابإلهراج: مفارقة املكان دون ردوع. وهبذا االعتبار دع  علة ل ستفزاز ألن االستفزاز أعم من اإلهراج.  
وللة (وإذا ال يلبثون هلفك) عط  على للة (وإن كرادوا). أو هري اعررتاض يف عهرر الكر م، فتكرون الرواو ل عررتاض  

 يلبثون) وهي (إذ) امل زمة اإلضافة إىل اجلملة.  و(إذا) ظرفا لقوله (ال
وةوز أن يكون (إذا) حرد دواب ودزا  لك م سابق، وهي الق نوهنا حرد من الكلمة ولكن كثرت كتابتهرا أبلر  يف  

صررورة االسررم املنررون. واألصرر  فيهررا أن يكررون الفعرر  بعرردها منصررواب ب(أن) مضررمرة، فررهذا وقعررت بعررد عرراط  درراز رفررع 
 بعدها ونصبه.  املضارع

وةوز أن تكون (إذا) ظرفا للزمان، وتنونيها عوض عن للة حمذوفة على قول لاعة من  اة الكوفة. وهو غا بعيد. أال  
ترخ أهنا إذا وقعت بعد عاط    ينتصب بعدها املضارع إال اندرا النتفا  معىن التسبب، وألهنا حينئذ ال يظهر فيها معىن 

 اجلواب واجلزا . 
 التقا: وإذا أهردوك أو وإذا هردت ال يلبثون هلفك إال قلي . و  
 وقرأ اجلمهور (هلفك).  
 و(هلفك) أريد به بعدك. وأص  ايل  الورا  فاستعم  جمازا يف البعدية، أي ال يلبثون بعدك.  
ىل (مبقعرردهم وقرررأ ابررن عررامر، ومحررزة، والكسررالي، وحفررص، وهلرر  (ه فررك) وهررو لمررة يف هلرر . وتقرردم عنررد قولرره تعررا 

 ه د رسول هللا). 
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واللبررث: االسررتقرار يف املكرران، أي ال يسررتقرون يف مكررة برر  كردررون منهررا فرر  يردعررون. وقررد هرررج رسررول هللا صررلى هللا   

 عليه وسلم بعد ذلك مهادرا وكانوا السبب يف هروده فكأهنم أهردوف، كما تقدم عند قوله تعراىل (وأهردروهم مرن حيرث
أهردروكم) يف سرورة البقررة، فلرم يلبرث الرذين تسرببوا يف إهرادرره وألبروا عليره قرومهم بعردف إال قلري  مث هردروا إىل وقعرة برردر 
فلقوا حتفهم هنالك فلم يردعوا وحق عليهم الوعيرد، وأبقرى هللا عرامتهم ودهرا هم لضرع  كيردهم فرأراد هللا أن يردهلوا يف 

 اإلس م بعد ذلك. 
 إىل أن الرسول سيخرج من مكة وأن ررديه، أي املتسببني يف هروده، ال يلبثون بعدف مبكة إال قلي . ويف اآلية إميا   
والسنة: العادة والساة الق يلتزمها صاحبها. وتقدم القول يف أهنا اسم دامد أو اسم مصردر عنرد قولره تعراىل (قرد هلرت  

ال يبقروا بعرردف، هرررج هررود مرن داير عرراد إىل مكررة، وهرررج مرن قرربلكم سررنن)، أي عررادة هللا يف كر  رسررول أهردرره قومرره أن 
صاس من داير مثود، وهرج إبراهيم ولوط وهلكت أقوامهم، فهضافة (سنة) إىل (من قرد أرسرلنا) ألد  م بسرة، أي سرنتنا 

 فيهم بدلي  قوله (وال جتد لسنتنا  وي ) فهضافته إىل ضما اجل لة هي اإلضافة احلقيقية. 
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من (من قد أرسلنا) على املفعولية املطلقة. فهن كانت (سنة) اسم مصدر فهو بدل مرن فعلره. والتقردير:  وانتصب (سنة) 
سننا ذلك ملن أرسلنا قبلك من رسلنا، أي ألدلهم. فلما عدل عرن الفعر  إىل املصردر أضري  املصردر إىل املتعلرق ابلفعر  

 امدا فانتصابه على احلال لتأويله مبعىن اشتقاقي. إضافة املصدر إىل مفعوله على التوسع؛ وإن كانت (سنة) امسا د
وللة (سنة مرن قرد أرسرلنا) مسرتأنفة اسرتئنافا بيانيرا لبيران سربب كرون لبرثهم بعردف قلري . وإمنرا سرن هللا هرذف السرنة لرسرله  

قروا مرمروقني بعرني ألن آتمر األقوام على إهرادهم يسرتدعي حكمرة هللا تعراىل ألن تتعلرق إرادتره أبمررف إايهرم ابهلجررة لرئ  يب
 المضاضة بني قومهم وأدوارهم بشبه ما كان يسمى ابيلع عند العرب. 

 وللة (وال جتد لسنتنا  وي ) اعرتاض لتكملة البيان.  
 واملعىن: أن ذلك كالن ال حمالة ألننا أدريناف على األمم السالفة وألن عادتنا ال تتحول.  
 ا  كما يف قوله (وال جتد أكثرهم شاكرين) يف سورة األعراد. والتعبا ب(ال جتد) مبالمة يف االنتف 
والتحوير : تميررا احلرال وهررو التبردي . ومررن غريرب التفسررا أن املرراد: أن اليهررود قرالوا للنررهللا احلرق أبرض الشررام فههنررا أرض  

اآليرة، وهري روايرة ابطلرة. وسربب األنبيا  فصدق النهللا قوهلم فمزا غزوة تبوك ال يريد إال الشام فلما بلغ تبوك أنزل هللا هرذف 
 غزوة تبوك معرود يف كتب احلديث والسا ومن أد  هذف الرواية قال فريق: إن اآلية مدنية كما تقدم يف صدر السورة. 

[) كرران شرررع الصررلوات 78(أقررم الصرر ة لرردلوك الشررمس إىل غسررق الليرر  وقرررعن الفجررر إن قرررعن الفجررر كرران مشررهودا] 
 ، كمررا ثبررت يف احلررديث الصررحيح، ولكنرره كرران غررا مثبررت يف التشررريع املتررواتر إمنررا أبلمرره النررهللا ايمررس لإمررة ليلررة اإلسرررا

أصحابه فيوشرك أن ال يعلمره غراهم ممرن أييت مرن املسرلمني. وأيضرا فقرد عينرت اآليرة أوقراات للصرلوات بعرد تقررر فرضرها، 
للتشرريع الرذي شررع لإمرة أايمئرذ املبتردأ  فلذلك دا ت هذف اآلية يف هذف السرورة الرق نزلرت عقرب حراد  اإلسررا  لعرا

 بقوله تعاىل (وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إايف) اآلايت. 
فاجلملررة اسررتئناد ابترردالي. ومناسرربة موقعهررا عقررب مررا قبلهررا أن هللا ملررا امررنت علررى النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم ابلعصررمة  

، وابلزايدة منها طلبرا الزدايد النعمرة عليره، كمرا دل عليره قولره وابلنصر ذكرف بشكر النعمة ابن أمرف أبعظم عبادة يعبدف هبا
 يف عهر اآلية (عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا). 

فايطاب ابألمر للنهللا صلى هللا عليه وسلم، ولكن قد تقرر من اصط ح القرعن أن هطاب النهللا بتشريع تده  فيه أمته  
د علرررم املسرررلمون ذلرررك وشررراع بيرررنهم حبيرررث مرررا كرررانوا يسرررألون عنرررد إال إذا دل دليررر  علرررى اهتصاصررره برررذلك احلكرررم، وقررر

 اهتصا  حكم إال يف مقام االحتمال القوي، كمن سأله: ألنا هذف أم لإبد? فقال: ب  لإبد. 
 واإلقامة: جماز يف املواظبة واإلدامة. وقد تقدم عند قوله تعاىل (ويقيمون الص ة) يف أول سورة البقرة.  
 ك الشمس) الم التوقيت. وهي مبعىن (عند). وال م يف (لدلو  
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والدلوك: من أحروال الشرمس. فرورد مبعرىن زوال الشرمس عرن وسرل قروس فرضري يف طريرق مسراها اليرومي. وورد مبعرىن:   
ملعراين مي  الشمس عن مقدار ث ثة أرابع القروس وهرو وقرت العصرر. وورد مبعرىن غروهبرا. فصرار لفرظ الردلوك مشررتكا يف ا

 الث ثة. 
والمسرق: الظلمررة، وهري انقطرراع بقرااي شررعاع الشرمس حررني مياثر  سررواد أفرق المررروب سرواد بقيررة األفرق وهررو وقرت غيبوبررة  

 الشفق. وذلك وقت العشا . ويسمى العتمة. أي الظلمة. 
رينررة واضررحة. وفهررم مررن وقررد لعررت اآليررة أوقرراات أربعررة، فالرردلوك ةمررع ث ثررة أوقررات ابسررتعمال املشرررتك يف معانيرره. والق 

حرد  إىل  الذي ل نتها  أن يف تلك األوقات صلوات ألن الماية كانت لفع  (أقم الص ة) فالمايرة تقتضري تكررر إقامرة 
الص ة. وليس املراد غاية الص ة واحدة دع  وقتهرا متسرعا. ألن هرذا فهرم ينبرو عنره مرا تردل عليره الر م يف قولره (لردلوك 

الص ة عند الوقت املذكور ألنه الوادب أو األكم . وقد زاد عم  النهللا صلى هللا عليه وسلم  الشمس) من ودوب إقامة
 بياان لعية. 

 وأما مقدار االتساع فيعرد من أدلة أهرخ وفيه ه د بني الفقها . فكلمة (دلوك) ال تعادهلا كلمة أهرخ.  
ت هررو املقصررود. وثبررت يف حررديث عطررا  بررن يسررار وقررد ثبررت يف حررديث أيب مسررعود األنصرراري يف املوطررأ: أن أول الوقرر 

مرس  يف املوطأ وموصوال عن أنس ابن مالك عند ابن عبد الرب وغاف: أن للصبح وقتا لره ابتردا  وهنايرة. وهرو أيضرا اثبرت 
س لك  ص ة آباثر كثاة عدا املمرب فقد سكت عنها األثر. فرتددت أنظار الفقها  فيها بني وقود عند املروي وبني قيا
 وقتها على أوقات غاها. وهذا الثاين أردح، ألن امتداد وقت الص ة توسعة على املصلي وهي تناسب تيسا الدين. 

ودع  المسق هنايرة لإوقرات، فعلرم أن املرراد أول المسرق كمرا هرو الشران املتعرارد يف المايرة حبررد (إىل) فعلرم أن ابتردا   
 المسق وقت ص ة، وهذا لع بديع. 

(قرعن الفجرر) علرى (الصر ة). والتقردير: وأقرم قررعن الفجرر، أي الصر ة بره. كرذا قردر القررا  ولهرور املفسررين مث عط   
 ليعلم أن لك  ص ة من تلك الصلوات قرعان كقوله (فاقر وا ما تيسر من القرعن)، أي صلوا به انفلة اللي . 

يررع ركوعهررا، وألن سررنتها أن يقرررأ بسررور مررن طرروال وهرص ذكررر ذلررك بصرر ة الفجررر دون غاهررا ألهنررا ةهررر ابلقرررعن يف ل 
 املفص  فاستماع القرعن للمأمومني أكثر فيها وقرا ته ل مام والفذ أكثر أيضا. 

وةرروز أن يكررون عطرر  (وقرررعن الفجررر) عطرر  للررة والكرر م علررى اإلغرررا ، والتقرردير: والررزم قرررعن الفجررر، قالرره الزدرراج.  
 حتم. فيعلم أن قرا ة القرعن يف ك  ص ة 

وهذا جمم  يف كيفية الصلوات. ومقادير مرا تشرتم  عليره مرن القررعن بينتره السرنة املترواترة والعررد يف معرفرة أوقرات النهرار  
 واللي . 

وللرررة (إن قررررعن الفجرررر كررران مشرررهودا) اسرررتئناد بيررراين لودررره ختصررريص صررر ة الصررربح ابسرررم القررررعن ابن صررر ة الفجرررر  
ا  ضررها م لكرة اللير  وم لكرة النهررار، كمرا ورد يف احلرديث:  وجتتمرع م لكررة مشرهودة، أي حمضرورة. وفسرر ذلرك أبهنرر

الليرر  وم لكررة النهررار يف صرر ة الصرربح). وذلررك زايدة يف فضررلها وبركتهررا. وأيضررا فهرري  ضرررها أكثررر املصررلني ألن وقتهررا 
 حينئذ.  وقت النشاط وبعدها ينتظر الناس طلوع الشمس ليخردوا إىل أعماهلم فيكثر مساع القرعن
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[) عطر  علرى (وقررعن الفجرر) فهنره يف تقردير 79(ومن اللي  فتهجد به انفلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حممرودا] 
 للة لكونه معموال لفع  (أقم). 

وقرردم ا رررور املتعلررق ب(هتجررد) علررى متعلقرره اهتمامررا برره و ريضررا عليرره. وبتقدميرره اكتسررب معررىن الشرررط واجلررزا  فجعرر   
زلة اجلزا  فأدهلت عليه فا  اجلزا . وهذا مستعم  يف الظرود وا رورات املتقدمة على متعلقاهتا. وهو استعمال متعلقه مبن

فصيح. ومنه قوله تعاىل (ويف ذلك فليتنافس املتنافسون) وقول النهللا صلى هللا عليه وسلم:  ففيهما فجاهد  ، وتقردم عنرد 
 ) يف سورة برا ة. قوله تعاىل (فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم

ودعرر  الزدرراج والزرشررري قولرره (ومررن الليرر ) يف معررىن اإلغرررا  بنررا  علررى أن نصررب (وقرررعن الفجررر) علررى اإلغرررا  فيكررون  
(فتهجد) تفريعا على اإلغرا  تفريع مفص  على جمم ، وتكون (مرن) امسرا مبعرىن  بعر   كرالق يف قولره (مرن الرذين هرادوا 

  رفون الكلم) وهو أيضا حسن. 
   
 

 2490صفحة : 
 
وضما (به) للقرعن املرذكور يف قولره (وقررعن الفجرر) وإن كران املعراد مقيردا بكونره يف الفجرر واملرذكور هنرا مررادا مطلقره،    

 كقولك. عندي درهم ونصفه، أي نص  درهم ال نص  الدرهم الذي عندك. 
 والبا  للسببية.   
 من اهلجود. وهو النوم فنادة التفع  فيه ل زالة مث  التحرج واألمت.  والتهجد: الص ة يف أثنا  اللي . وهو اسم مشتق 
 والنافلة: الزايدة من األمر احملبوب.  
وال م يف (لك) متعلقة ب(انفلة) وهي الم العلة. أي انفلة ألدلك. ويف هذا دلي  على أن األمر ابلتهجد ها  ابلنرهللا  

ظم يف عررداد الصرررلوات الوادبرررة فبعضرررها وادررب عليررره وعلرررى األمرررة. صررلى هللا عليررره وسرررلم فرراألمر للودررروب. وبرررذلك انرررت
وبعضها وادب عليه هاصة ويعلم منه أنه مرغب فيه كما صرحت به عية سورة املزمر  (إن ربرك يعلرم أنرك تقروم أد  مرن 

ري  لره. وهلرذا ثلثي اللي  ونصفه وثلثه وطالفة من الذين معك) إىل قوله (ما تيسر منه). ويف هذا اإلةاب عليه زايدة تشر
أعقب بوعد أن يبعثه هللا مقاما حممودا. فجملة (عسى أن يبعثك) تعلي  لتخصيصه إبةاب لتهجد عليه. والردا  من هللا 

 تعاىل وعد. فاملعىن: ليبعثك ربك مقاما حممودا. 
 ه وال ةلسوا. وإال فهو ا لس. واملقام: حم  القيام. واملراد به املكان املعدود ألمر عظيم، ألنه من شأنه أن يقوم الناس في 
 وانتصب (مقاما) على الظرفية ل(يبعثك).  
ووص  املقام ابحملمود وص  جمازي. واحملمود من يقوم فيه. أي  مد أثرف فيه. وذلك لمنالره عرن أصرحاب ذلرك املقرام.  

 ولذلك فسر املقام احملمود ابلشفاعة العظمى. 
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اس يصاون يوم القيامة دثا  بضم اجليم وختفير  املثلثرة  أي لاعرات كر  أمرة ويف صحيح البخاري عن ابن عمر  أن الن 
تتبع نبيها يقولون: اي ف ن اشفع حرىت تنتهري الشرفاعة إىل النرهللا فرذلك يروم يبعثره هللا املقرام احملمرود  . ويف درامع الرتمرذي 

ك ربرررك مقامرررا حممرررودا). قرررال: هررري عرررن أيب هريررررة قرررال: قرررال رسرررول هللا صرررلى هللا عليررره وسرررلم يف قولررره (عسرررى أن يبعثررر
 الشفاعة. قال: هذا حديث حسن صحيح. 

 وقد ورد وص  الشفاعة يف صحيح البخاري مفص . وذلك مقام  مدف فيه ك  أه  احملشر.  
[) ملررا أمرررف هللا تعرراىل 80(وقرر  رب أدهلررين مررده  صرردق وأهررردين ررررج صرردق وادعرر    مررن لرردنك سررلطاان نصرراا] 

  عليه األمر ابلشكر اللساين أبن يبته  هللا بسؤال التوفيق يف ايروج من مكان والدهول إىل مكران  ابلشكر الفعلي عط
كرري  يضرررف أن يسررتفزف أعررداؤف مررن األرض ليخردرروف منهررا، مررع مررا فيرره مررن املناسرربة لقولرره (عسررى أن يبعررث ربررك مقامررا 

ذلرك حالرة يف كر  مقرام يقومره. ويف هرذا التلقرني حممودا)، فلما وعدف أبن يقيمه مقاما حممودا انسب أن يسأل أن يكون 
إشرارة إهليرة أن هللا تعراىل رردرره مرن مكرة إىل مهرادر. والظرراهر أن هرذف اآليرة نزلرت قبيرر  العقبرة األوىل الرق كانرت مقدمررة 

 للهجرة إىل املدينة. 
هترا هنرا االسرم املشرتق مررن واملرده  واملخررج  بضرم املريم وبفرتح احلررد الثالرث  أصرله اسررم مكران اإلدهرال واإلهرراج. ا 

الفعرر  املتعرردخ ل شررارة إىل أن املطلرروب دهررول وهررروج ميسررران مررن هللا تعرراىل وواقعرران إبذنرره. وذلررك دعررا  بكرر  دهررول 
وهروج مباركني لتتم بني املسؤول وبني املوعود به وهو املقام احملمود. وهذا السؤال يعم ك  مكان يده  إليه ومكان كررج 

 منه. 
 نا املكان وما  مد يف نوعه، ألن ما ليس مبحمود فهو كالكاذب ألنه كل  ظن املتلبس به. والصدق: ه 
وقد عمت هذف الدعوة ليع الدعوة ليع املداه  إىل ما يقدر له الدهول إليه وليع املخارج الرق كررج منهرا حقيقرة أو  

غاها من األقطار النالية واألعمال القالم هبا غاف من جمازا. وعط  عليه سؤال التأييد والنصر يف تلك املداه  واملخارج و 
 أتباعه وأعداله بنصر أتباعه وهذل أعداله. 

فالسررلطان: اسررم مصرردر يطلررق علررى السررلطة وعلررى احلجررة وعلررى امللررك. وهررو يف هررذا املقررام كلمررة دامعررة، علررى طريقررة  
ه هللا أتييدا وحجة وغلبة وملكا عظيما، وقرد عاتف استعمال املشرتك يف معانيه أو هو من عموم املشرتك، تشم  أن ةع  ل

 هللا ذلك كله، فنصرف على أعداله، وسخر له من   ينوف بنهوض احلجة وظهور دالل  الصدق، ونصرف ابلرعب. 
   
 

 2491صفحة : 
 
يرة انزلرة قبير  ومنهم من فسر املده  أبن املخرج اإلهراج إىل فتح مكة واملده  اإلدهال إىل بلد مكة فا ا، ودعر  اآل  

 الفتح، فبىن عليه أهنا مدنية، وهو مدهول من دهات. وقد تقدم أن السورة كلها مكية على الصحيح. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



والنصا: مبالمة يف الناصر، أي سلطاان ينصرين. وإذا قد كران العمر  القرالم بره النرهللا هرو الردعوة إىل اإلسر م كران نصررف   
صر  تقييردا للسرلطان أبنره   يسرأل سرلطاان ل سرتع   علرى النراس، وإمنرا سرأل أتييدا له فيما هو قالم بره، فصرار هرذا الو 

 سلطاان لنصرف فيما يطلب النصرة وهو التبليغ وبث اإلس م يف الناس. 
[) أعقرب تلقينره الردعا  بسرداد أعمالره وأتييردف فيهرا أبن لقنره 81(وق  درا  احلرق وزهرق الباطر  إن الباطر  كران زهوقرا] 

 بئ حبصول إدابة الدعوة امللهمة إببراز وعدف بظهور أمرف يف صورة ايرب عن شي  مضى. هذا اإلع ن املن
وملا كانت دعوة الرسرول هري إلقامرة احلرق وإبطرال الباطر  كران الوعرد بظهرور احلرق وعردا بظهرور أمرر الرسرول وفروزف علرى  

مسامع من كانوا أعدا ف فهنه ملا ده  الكعبة أعداله، واستحفظه هللا هذف الكلمة اجلليلة إىل أن ألقاها يوم فتح مكة على 
وودد فيها وحوهلا األصنام دع  يشا إليها بقضيب ويقول (دا  احلق وزهق الباط  إن الباط  كان زهوقا) فتسقل تلك 

 األنصاب على ودوهها. 
شري  الظراهر ابلشري  وجمي  احلق مستعم  يف إدراك الناس إايف وعملهم بره وانتصرار القرالم بره علرى معاضرديه تشربيها لل 

 الذي كان غايبا فورد داليا. 
و(زهررق) اضررمح  بعررد ودررود. ومصرردرف الزهرروق والزهررق. وزهرروق الباطرر  جمرراز يف تركرره أصررحابه فكأنرره كرران مقيمررا بيررنهم  

 نه. ففارقهم. واملعىن: استقر وشاع احلق الذي يدعوا إليه النهللا وانق  الباط  الذي كان النهللا صلى هللا عليه وسلم ينهى ع
وللة (إن الباط  زهوقا) ترذيي  للجملرة الرق قبلره ملرا فيره مرن عمروم يشرم  كر  ابطر  يف كر  زمران. وإذا كران هرذا شرأن  

 الباط  كان الثبات واالنتصار شأن احلق ألنه ضد الباط  فهذا انتفى الباط  ثبت احلق. 
عرىن: ظهرر احلرق يف هرذف األمرة وانقضرى الباطر  فيهرا، وهبذا كانت اجلملة تذيي  جلميع ما تضمنته اجلملرة الرق قبلهرا. وامل 

 وذلك شأن الباط  فيما مضى من الشرالع أنه ال ثبات له. 
ودل فعر   كرران  علررى أن الزهرروق شنشررنة الباطرر ، وشررأنه يف كرر  زمرران أنرره يظهررر مث يضررمح ، كمررا تقرردم يف قولرره تعرراىل  

 (أكان للناس عجبا) يف صدر سورة يونس. 
[) عطر  علرى للرة (وقر  درا  احلرق 82ن ما هرو شرفا  ورمحرة للمرؤمنني وال يزيرد الظراملني إال هسرارا](وننزل من القرع 

وزهررق الباطرر ) علررى مررا يف تلررك اجلملررة واجلمرر  الررق سرربقتها مررن معررىن التأييررد للنررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم ومررن اإلغاظررة 
ك). فهنره بعرد أن امرنت عليره أبن أيردف ابلعصرمة مرن للمشركني ابتردا  مرن قولره (وإن كرادوا ليفتنونرك عرن الرذي أوحينرا إلير

الركررون إلرريهم وتبشرراف ابلنصرررة علرريهم وابيرر   مررن كيرردهم، وبعررد أن هررددهم أبهنررم صررالرون قريبررا إىل هرر ك وأن ديررنهم 
نرهللا صالر إلىاالضمح ل، أعلن له وهلم يف هذف اآلية: أن ما منره غريظهم وحرنقهم، وهرو القررعن الرذي طمعروا أن يسرألوا ال

أن يبدله بقرعن ليس فيه ذكر أصنامهم بسو ، أنره ال يرزال متجرددا مسرتمرا، فيره شرفا  للرسرول وأتباعره وهسرارة للظراملني، 
وألن القرعن مصدر احلق ومدح  الباطر  أعقرب قولره (درا  احلرق وزهرق الباطر ) بقولره (وتنرزل مرن القررعن مرا هرو شرفا  

زير  الفعر  املضرارع املشرتق مرن فعر  املضراع  للداللرة علرى التجديرد والتكريرر ورمحرة) اآليرة. وهلرذا اهترا ل هبرار عرن التن
 والتكثا، وهو وعد أبنه يستمر هذا التنزي  زمنا طوي . 
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و(ما هو شفا ) مفعول (تنزل). و(من القرعن) بيان ملا يف (ما) من اإلهبام كالق يف قوله (فادتنبوا الردس مرن األواثن)،  
واثن. وتقدمي البيان لتحصي  غرض االهتمام بذكر القرعن مع غررض الثنرا  عليره بطريرق املوصرولية أي الردس الذي هو األ

بقوله(ما هو شفا  ورمحة) إخل، للداللة على متكن ذلرك الوصر  منره حبيرث يعررد بره. واملعرىن: ننرزل الشرفا  والرمحرة وهرو 
 القرعن. وليست  من  للتبعي  وال ل بتدا . 

الدا ، ويستعم  جمازا يف زوال ما هو نقص وض ل وعالق عن النفع من العقالد الباطلة واألعمال  والشفا  حقيقته زوال 
 الفاسدة واأله ق الذميمة تشبيها له برب  السقم، كقول عنرتة:  

 
 2492صفحة : 

 
            

ىن: أن القررعن كلره شرفا  ورمحررة ولقرد شرفى نفسري وابررأ سرقمها                      قير  الفروارس: وبرك عنررت قردم واملعر  
للمؤمنني ويزيد هسارة للكافرين، ألن ك  عية من القرعن من أمرف وهنيه ومواعظه وقصصه وأمثاله ووعدف ووعيدف، كر  عيرة 

 من ذلك مشتملة على هدي وص ح حال للمؤمنني املتبعينه. 
فيررزدادون ابلمرريظ كراهيررة للقرررعن فيررزدادون ومشررتملة بضررد ذلررك علررى مررا يزيررد غرريظ املسررتمرين علررى الظلررم. أي الشرررك.   

بذلك هسارا بزايدة عاثمهم واستمرارهم على فاسرد أه قهرم وبعرد مرا بيرنهم وبرني اإلميران. وهرذا كقولره (فأمرا الرذين عمنروا 
 فزادهتم إمياان وهم يستبشرون وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم ردسا إىل ردسهم وماتوا وهم كافرون). 

دلي  على أن يف القرعن عايت يشرتفى هبرا مرن األدوا  واآلالم ورد تعيينهرا يف األهبرار الصرحيحة فشرملتها اآليرة  ويف اآلية 
 بطريقة استعمال املشرتك يف معنييه. وهذا مما بينا أتصيله يف املقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسا. 

موصروفة بلره االسرتعاذة آبايت منره مرن الضر ل كثراة يف  واألهبار الصرحيحة يف قررا ة عايت معينرة ل ستشرفا  مرن أدوا  
صررحيح البخرراري ودررامع الرتمررذي وغامهررا. ويف احلررديث الصررحيح عررن أيب سررعيد ايرردري  رضرري هللا عنرره  قررال:  بعثنررا 

قررالوا: رسرول هللا يف سرررية ث ثرني راكبررا فنزلنرا علررى قروم مررن العررب فسررألناهم أن يضريفوان فررأبوا، فلرد  سرريد احلري فررأتوان، ف
أفيكم أحد يرقي من العقرب? قال: قلت: نعم ولكن ال أفع  حىت يعطوان، فقالوا: فهان نعطيكم ث ثني شاة. قال: فقرأت 
عليه فا ة الكتاب سبع مرات فربأ  احلرديث. وفيره:  حرىت أتينرا رسرول هللا فأهربتره فقرال: ومرا يردريك أهنرا رقيرة، قلرت: اي 

إهلام أهلمه هللا  ، قال: كلوا وأطعموان من المنم  . فهذا تقرير من النهللا صلى هللا عليه  رسول هللا شي  ألقي يف روعي  أي
 وسلم بصحة إهلام أيب سعيد  رضي هللا عنه  . 

[) ملا كان القرعن نعمة عظيمة للناس، وكران 83(وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونئا جبانبه وإذا مسه الشر كان يؤسا] 
حرماان عظيما هلم من هاات كثاة، و  يكن من شان أهر  العقرول السرليمة أن يرضروا ابحلرمران مرن  إعراض املشركني عنه

ايا، كان اإلهبار عن زايدتره الظراملني هسرارا مسرتمراب مرن شرانه أن يثرا يف نفروس السرامعني التسراؤل عرن سربب ذلرك، 
حلرمان، وذلك بعرد االسرتمال مبرا هرو فيره مرن نعمرة أعقب ذلك ببيان السبب النفساين الذي يوقع العق   يف مهواة هذا ا
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هويها وأولع هبا. وهي نعمة تتقاصر عن أوج تلك النعم الق حرم منها لروال اهلروخ الرذي علرق هبرا والمررور الرذي أراف إايهرا 
هررم قلرري ) قصررارخ املطلرروب، ومررا هرري إال إىل زوال قريررب، كمررا أشررار إليرره قولرره تعرراىل (وذرين واملكررذبني أو  النعمررة ومهل

 وقوله (ال يمرنك تقلب الذين كفروا يف الب د متاع قلي ). 
 فهذف اجلملة مضموهنا مقصود بذاته استفيد بياهنا بوقوعها عقب الق قبلها.  
والتعريرر  يف (اإلنسرران) تعريرر  اجلررنس، وهررو يفيررد االسررتمراق وهررو اسررتمراق عررريف، أي أكثررر أفررراد اإلنسرران ألن أكثررر  

ار وأكثر العرب مشركون. فاملعىن: إذا أنعمنا على املشرركني أعرضروا وإذا مسرهم الشرر يئسروا. وهرذا مقابر  الناس يومئذ كف
 حال أه  اإلميان الذين كان القرعن شفا  ألنفسهم وشكر النعمة من شيمهم والصرب على الضر من هلقهم. 

ان والتوفيق، كما يف قوله (صراط الذين أنعمت عليهم). واملراد ابإلنعام: إعطا  النعمة. وليس املراد النعم الكاملة من اإلمي 
 وقوله (أولئك الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني). 

واإلعرراض: الصررد. وضررد اإلقبرال. وتقرردم عنررد قولرره تعراىل (فررأعرض عررنهم وعظهررم) يف سرورة النسررا . وقولرره (وإذا رأيررت  
 األنعام.  الذين كوضون يف عايتنا فأعرض عنهم) يف سورة

 والنأي: البعد. وتقدم يف قوله تعاىل (وينأون عنه) يف سورة األنعام.  
 واجلانب: اجلنب. وهو اجلهة من اجلسد الق فيها اليد. ومها دانبان: ميني ويسار.  
ل من الشي . والبا  يف قوله (جبانبه) للمصاحبة، أي بعد مصاحبا جلانبه، أي مبعدا دانبه. والبعد ابجلانب متثي  اإلدفا 

 قال عنرتة:          
وكأمنا ينأخ جبانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤوم فاملفاد من قوله (وأنخ جبانبه) صرد عرن العبرادة والشركر. وهرذا   

 غا املفاد من معىن (أعرض) فليس أتكيدا له. فاملعىن: أعرض وتباعد. 
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قام عليه من قوله (أنعمنا علرى اإلنسران)، أي أعررض عنرا وأدفر  منرا، أي مرن وحذد متعلق (أعرض وأنخ) لداللة امل  

 عبادتنا وأمران وهنينا. 
 وقرأ اجلمهور (وأنخ) هبمزة بعد النون وأل  بعد اهلمزة.  
قرد وقرأ ابن عامر يف رواية ابن ذكوان وأبو دعفرر (وان ) أبلر  بعرد النرون مث مهرزة. وهرذا مرن القلرب املكراين ألن العررب   

يتطلبون ختفي  اهلمزة إذا وقعرت بعرد حررد صرحيح وبعردها مردة فيقلبرون املردة قبر  اهلمرزة ألن وقوعهرا بعرد املرد أهر . 
من ذلك قوهلم: را  يف رأخ، وقوهلم: عرام يف أرام، لع رلم، وقي : ان  يف هذف القرا ة مبعىن ثق ، أي عن الشكر، أي يف 

 ). معىن قوله تعاىل (ولكنه أهلد إىل األرض
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وللة (وإذا مسه الشر كان يئوسا) احرتاس من أن يتوهم السامع من التقييد بقوله (وإذا أنعمنا) أنه إذا زالت عنره النعمرة  
صلح حاله فبني أن حاله م زم لنكران اجلمي  يف السرا  والضرا ، فهذا زالت النعمة عنه   يقلع عن الشرك والكفر ويترب 

  ويبقى حنقا ضيق الصدر ال يعرد كي  يتدارك أمرف. إىل هللا ولكنه ييأس من ايا
 وال تعارض بني هذف اآلية وبني قوله يف سورة فصلت (وإذا مسه الشر فذو دعا  عري ) كما سيأيت هنالك.  
ودل قولرره (كرران يئوسررا) علررى قرروة أيسرره إذ صرريغ لرره مثررال املبالمررة. وأقحررم معرره فعرر  (كرران) الرردال علررى رسرروخ الفعرر ،  

حالره يف وقرت مرس الضرر إايف ألن حالرة الضرر أدعرى إىل الفكررة يف وسرال  دفعره، شر د حالرة اإلعررراض يف  تعجيبرا مرن
 وقت النعمة فههنا حالة ال يستمرب فيها االزدها  ملا هو فيه من النعمة. 

ئ مرن [) هرذا ترذيي . وهرو تنهيرة للمررض الرذي ابترد84(ق  ك  يعم  على شاكلته فربكم أعلم مبن هرو أهردخ سربي ] 
قوله (ربكم الذي يزدي لكرم الفلرك يف البحرر لتبتمروا مرن فضرله) الرادرع إىل الترذكا برنعم هللا تعراىل علرى النراس يف هر ل 
االستدالل على أنه املتصرد الوحيد، وإىل التحذير من عواقب كفران النعم. وإذ قرد ذكرر يف هر ل ذلرك فريقران يف قولره 

 وقوله (وننزل من القرعن ما هو شفا  ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال هسارا). (يوم ندعو ك  أانس إبمامهم) اآلية، 
 وملا يف كلمة (ك ) من العموم كانت اجلملة تذيي .  
وتنوين (ك ) تنوين عوض عن املضاد إليه، أي ك  أحد مما مشله عموم قوله (ومن كران يف هرذف أعمرى فهرو يف اآلهررة  

 منني وال يزيد الظاملني إال هسارا) وقوله (وإذا أنعمنا على اإلنسان). أعمى) وقوله (ورمحة للمؤ 
والشاكلة: الطريقة والساة الق اعتادها صاحبها ونشأ عليها. وأصلها شاكلة الطريق، وهي الشعبة الق تتشعب منه. قال  

 النابمة يذكر ثواب يشبه به بنيات الطريق:          
إىل كر  ذي نراين ابدي الشرواك  وهرذا أحسرن مرا فسرر بره الشراكلة                       له هلج هتوي فررادخ وترعرروي  

 هنا. وهذف اجلملة يف اآلية جتري جمرخ املث . 
وفرع عليه قوله (فربكم أعلم مبن هو أهدخ سبي ). وهو ك م درامع لتعلريم النراس بعمروم علرم هللا، والرتغيرب للمرؤمنني،  

 كيكهم يف حقية دينهم لعلهم ينظرون، كقوله (وإان أو إايكم لعلى هدخ) اآلية. واإلنذار للمشركني مع تش
[) وقرع هرذف اآليرة برني اآلي الرق معهرا 85(ويسألونك عن الروح ق  الرروح مرن أمرر ريب ومرا أوتيرتم مرن العلرم إال قلري ] 

روح هرررم قررري . وقرررد روخ يقتضرري نظمرره أن مردرررع ضررما (يسرررألونك) هررو مردرررع الضررمالر املتقدمرررة، فالسرراللون عرررن الرر
الرتمررذي عررن ابررن عبرراس قررال: قالررت قررري  ليهررود أعطرروان شرريئا نسررأل هررذا الردرر  عنرره، فقررالوا: سررلوف عررن الررروح، قررال: 

 فسألوف عن الروح، فأنزل هللا تعاىل (ويسألونك عن الروح) اآلية. 
  إشرركال يف إفرراد هررذا السررؤال يف وظراهر هررذا أهنرم سررألوف عرن الررروح هاصررة وأن اآليرة نزلررت بسربب سررؤاهلم. وحينئررذ فر 

هذف اآلية على هذف الرواية. وبذلك يكون موقع هذف اآلية بني اآلايت الق قبلها والق بعدها مسببا على نزوهلرا برني نرزول 
 تلك اآلايت. 
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ل واعلم أنه كان بني قري  وبني أهر  يثررب صر ت كثراة مرن صرهر وجترارة وصرحبة. وكران لكر  يثرريب صراحب مبكرة ينرز  
عنرردف إذا قرردم اآلهررر بلرردف، كمررا كرران بررني أميررة بررن هلرر  وسررعد بررن معرراذ. وقصررتهما مررذكورة يف حررديث غررزوة برردر مررن 

 صحيح البخاري. 
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روخ ابن إسحاق أن قريشا بعثوا النضر بن احلار . وعقبة بن أيب معيل إىل أحبار اليهود بيثرب يسأالهنم عن أمر النهللا   

وسلم فقال اليهود هلمرا: سرلوف عرن ث ثرة. وذكرروا هلرم أهر  الكهر  وذا القررنني وعرن الرروح كمرا سريأيت يف  صلى هللا عليه
سورة الكه . فسألته قري  عنها فأداب عن أه  الكه  وعن ذي القرنني مبا يف سورة الكه ، وأداب عن الروح مبا 

 يف هذف السورة. 
ؤال الروح عرن املسرألتني األهرريني برذكر درواب مسرألة الرروح يف سرورة وهذف الرواية تثا إشكاال يف وده فص  دواب س  

اإلسرا  وهي متقدمة يف النزول على سورة الكه . ويدفع اإلشكال أنه ةوز أن يكون السؤال عن الروح وقع منفردا أول 
 مرة مث لع مع املسألتني األهريني اثين مرة. 

را  كما سنبينه يف سورة الكه . واجلمهور على أن اجلميع نزل مبكة، قال وةوز أن تكون عية سؤال مما أحلق بسورة اإلس 
 الطربي عن عطا  ابن يسار نزل قوله (وما أوتيتم من العلم إال قلي ) مبكة. 

وأما ما روي يف صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: بينما أان مع النهللا يف حر  ابملدينة إذ مر اليهود فقال بعضهم  
وف عن الروح. فسألوف عن الروح فأمسك النهللا صلى هللا عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، لبع  سل

فقمررت مقررامي، فلمررا نررزل الرروحي قررال: (يسررألونك عررن الررروح ) اآليررة. فرراجلمع بينرره وبررني حررديث ابررن عبرراس املتقرردم: أن 
أهنم أقرب من قري  إىل فهم الروح فانتظر أن ينزل عليه الوحي مبا  اليهود ملا سألوا النهللا صلى هللا عليه وسلم قد ظن النهللا

ةيبهم به أبني مما أداب به قريشا، فكرر هللا تعاىل إنزال اآلية الق نزلت مبكرة أو أمررف أن يتلوهرا علريهم لريعلم أهنرم وقريشرا 
 سوا  يف العجز عن إدراك هذف احلقيقة أو أن اجلواب ال يتما. 

دح عندي: أن فيما ذكرف أه  السا ختليطا، وأن قريشا استقوا من اليهود شريئا ومرن النصرارخ شريئا فقرد  هذا، والذي يرت  
كانررت لقررري  رالطررة مررع نصررارخ الشررام يف رحلررتهم الصرريفية إىل الشررام، ألن قصررة أهرر  الكهرر    تكررن مررن أمررور بررين 

ارخ كمرا سرريأيت يف سرورة الكهرر ، وكررذلك إسررالي  وإمنررا هري مررن شرؤون النصررارخ. بنررا  علرى أن أهرر  الكهر  كررانوا نصرر
قصة ذي القرنني إن كان املراد به االسكندر املقردوين يظهرر أهنرا ممرا عرين بره النصرارخ الرتبراط فتوحاتره بترأريخ بر د الرروم، 
 فتعررني أن اليهررود مررا لقنرروا قريشررا إال السررؤال عررن الررروح. وهبررذا يتضررح السرربب يف إفررراد السررؤال عررن الررروح يف هررذف السررورة
وذكررر القصررتني األهررريني يف سررورة الكهرر ، علررى أنرره ةرروز أن يتكرررر السررؤال يف مناسرربات وذلررك شرران الررذين معررارفهم 

 حمدودة فهم يلقوهنا يف ك  جملس. 
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وسررؤاهلم عررن الررروح معنرراف أهنررم سررألوف عررن بيرران ماهيررة مررا يعرررب عنرره يف اللمررة العربيررة ابلررروح والررق يعرررد كرر  أحررد بودرره  
 لة فيه. اإللال أهنا حا

والرروح: يطلرق علررى املودرود ايفرري املنتشرر يف سررالر اجلسرد اإلنسرراين الرذي دلررت عليره عاثرف مررن اإلدراك والتفكرا، وهررو  
الررذي يتقرروم يف اجلسررد اإلنسرراين حررني يكررون دنينررا بعررد أن ميضرري علررى نررزول النطفررة يف الرررحم مالررة وعشرررون يومررا وهررذا 

سويته ونفخت فيه من روحي). وهذا يسمى أيضا ابلنفس كقولره (اي أيتهرا الرنفس اإلط ق هو الذي يف قوله تعاىل (فهذا 
 املطمئنة). 

ويطلق الروح على الكالن الشري  املكون أبمرر إهلري بردون سربب اعتيرادي ومنره قولره تعراىل (وكرذلك أوحينرا إليرك روحرا  
 من أمران) وقوله (وروح منه). 

لروحي علررى الرسر . وهررو دربير   عليرره السر م  ومنرره قولره تعرراىل (نرزل برره ويطلرق لفرظ (الررروح) علرى امللررك الرذي ينررزل اب 
 الروح األمني على قلبك). 

واهتل  املفسررون يف الرروح املسرؤول عنره املرذكور هنرا مرا هرو مرن هرذف الث ثرة. فراجلمهور قرالوا: املسرؤول عنره هرو الرروح  
ه، وأمرا الرروح ابملعنيرني اآلهررين فيشربه أن يكرون السرؤال عنره ابملعىن األول، قالوا ألنه األمر املشك  الذي   تتضح حقيقت

سؤاال عن معىن مصطلح قرعين. وقد ثبت أن اليهود سألوا عن الروح ابملعىن األول ألنه هو الوارد يف أول كتاهبم وهو سفر 
ملعنيرني اآلهررين برروارد يف  التكروين مرن التروراة لقولره يف اإلصررحاح األول  وروح هللا يررد علرى ودره امليراف  . ولرريس الرروح اب

 كتبهم. 
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وعررن قتررادة واحلسررن: أهنررم سررألوا عررن دربيرر ، واألصررح القررول األول. ويف الررروض األنرر  أن النررهللا صررلى هللا عليرره وسررلم   

 أداهبم مرة، فقال هلم: هو دربي   عليه الس م  . وقد أوضحناف يف سورة الكه . 
وح وبيان ماهيتها، فههنا قرد شرملت الف سرفة وحكمرا  املتشررعني، لظهرور أن يف اجلسرد احلري وإمنا سألوا عن حقيقة الر   

شرريئا زالرردا علررى اجلسررم، برره يكررون اإلنسرران مرردركا وبزوالرره يصررا اجلسررم مسررلوب اإلرادة واإلدراك، فعلررم ابلضرررورة أن يف 
لتشررريح أن دسررم امليررت   يفقررد شرريئا مررن اجلسررم شرريئا زالرردا علررى األعضررا  الظرراهرة والباطنررة غررا مشرراهد إذ قررد ظهررر اب

 األعضا  الباطنة الق كانت له يف حال احلياة. 
وإذ قد كانت عقول الناس قاصرة عن فهم حقيقة الروح وكيفية اتصاهلا ابلبدن وكيفية انتزاعها منه ويف مصاها بعد ذلرك  

لنررات املشرررفة عنررد هللا ولكنرره ممررا اسررتأثر هللا بعملرره. االنتررزاع، أديبرروا أبن الررروح مررن أمررر هللا. أي أنرره كررالن عظرريم مررن الكا
فلفظ (أمر)  تم  أن يكون مرادد الشي . فراملعىن: الرروح بعر  األشريا  العظيمرة الرق هري  . فهضرافة (أمرر) إىل اسرم 

 اجل لة على معىن الم االهتصا ، أي أمر اهتص اب  اهتصا  علم. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ولرره (وكررذلك أوحينرررا إليررك روحررا مررن أمررران). و تمرر  أن يكررون األمررر أمرررر و(مررن) للتبعرري ، فيكررون هررذا اإلطرر ق كق 
التكررروين. فهمرررا أن يرررراد نفرررس املصررردر وتكرررون (مرررن) ابتداليرررة كمرررا يف قولررره (إمنرررا أمرررران لشررري  إذا أردانف أن نقرررول لررره كرررن 

ن) تبعيضررية، أي الررروح فيكررون)، أي الررروح يصرردر عررن أمررر هللا بتكوينرره؛ أو يررراد ابملصرردر معررىن املفعررول مثرر  ايلررق و(مرر
بع  مأمورات هللا فيكون املراد ابلروح دربي   عليه الس م  . أي الروح مرن املخلوقرات الرذين أيمررهم هللا بتبليرغ الروحي، 

 وعلى ك  الودهني   تكن اآلية دوااب عن سؤاهلم. 
اب  اف. أي أن قوله (قر  الرروح مرن وروخ ابن العريب يف األحكام عن ابن وهب عن مالك أنه قال:    أيته يف ذلك دو  

أمررر ريب) لرريس درروااب ببيرران مررا سررألوا عنرره ولكنرره صررررد عررن اسررتع مه وإعرر م هلررم ابن هررذا مررن العلررم الررذي   يؤتررروف. 
 واالحتماالت كلها مرادة، وهي كلمة دامعة. وفيها رمز إىل تعري  الروح تعريفا ابجلنس وهو رسم. 

قلرري ) ةرروز أن تكررون ممررا أمررر هللا رسرروله أن يقولرره للسرراللني فيكررون ايطرراب لقررري  أو  وللررة (ومررا أوتيررتم مررن العلررم إال 
لليهود الذين لقنوهم، وةوز أن يكون تذيي  أو اعرتاضا فيكون ايطاب لك  من يصلح للخطاب، واملخاطبون متفاوتون 

 يف القلي  املستثىن من املؤتى من العلم. وأن يكون هطااب للمسلمني. 
راد ابلعلم هنا املعلوم، أي ما شأنه أن يعلم أو من معلومات هللا. ووصفه ابلقلي  ابلنسبة إىل ما من شأنه أن يعلم من وامل 

 املودودات واحلقالق. 
ويف دامع الرتمذي قالوا  أي اليهود  : أوتينا علما كثاا التوراة ومن أويت التوراة فقد أويت هاا كثاا، فأنزلت (ق  لو كران  

 ر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قب  أن تنفد كلمات ريب) اآلية. البح
وأوضح من هذا ما رواف الطربي عن عطا  بن يسار قال: نزلت مبكة (وما أوتيتم من العلم إال قلي )، فلما هرادر رسرول  

(ومرا أوتيرتم مرن العلرم إال قلري )،  هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة أاتف أحبار يهود فقالوا: اي حممد أ  يبلمنا أنرك تقرول
أفعنيتنا أم قومك? قال: ك  قد عنيت. قالوا: فهنك تتلو أان أوتينا التوراة وفيها تبيان كر  شري . فقرال رسرول هللا: هري يف 

بعردف  علم هللا قلي ، وقد عاتكم ما إن عملتم به انتفعتم. فأنزل هللا (ولو أن ما يف األرض من شجرة أق م والبحر ميدف من
 سبعة أحبر ما نفدت كلمات هللا إن هللا عزيز حكيم). 

هذا، والذين حاولوا تقريرب شررح ماهيرة الرروح مرن الف سرفة واملتشررعني بواسرطة القرول الشرارح   أيتروا إال برسروم انقصرة  
وبعضرها هيرا ، وكلهرا مأهوذة فيها األدناس البعيدة وايوا  التقريبيرة غرا املنضربطة و كريم اآلاثر الرق بعضرها حقيقري 

متفاوتة يف القرب من شرح هاصاته وأماراته حبسب تفاوت تصروراهتم ملاهيتره املبنيرات علرى تفراوت قروخ مرداركهم. وكلهرا 
 ال تعدو أن تكون رسوما هيالية وشعرية معربة عن عاثر الروح يف اإلنسان. 

    
 

 2496صفحة : 
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سررراللون عرررن مررررادهم لمررررض صرررحيح اقتضررراف حررراهلم وحرررال زمررراهنم وإذ قرررد دررررخ ذكرررر الرررروح يف هرررذف اآليرررة وصررررد ال  
ومكاهنم، فما علينا أن نتعرض حملاولة تعرد حقيقة الروح بوده اإللال فقد هتيأ أله  العلم من وسال  املعرفة مرا تمرات 

أهر  العلرم اسرتعدادا  به احلالة الق اقتضت صرد الساللني يف هذف اآلية بع  التما، وقد تتوفر تماات يف املسرتقب  تزيرد
لتجلي بع  ماهيرة الرروح، فلرذلك ال جنراري الرذين قرالوا: إن حقيقرة الرروح ةرب اإلمسراك عرن بياهنرا ألن النرهللا صرلى هللا 
عليه وسلم أمسك عنها ف  ينبمي ايوض يف شأن الروح أبكثر من كوهنا مودودة. فقد رأخ لهور العلما  من املتكلمني 

برن العرريب يف العواصرم. والنرووي يف شررح مسرلم: أن هرذف اآليرة ال تصرد العلمرا  عرن البحرث عرن والفقها  منهم أبرو بكرر 
الروح ألهنا نزلت لطالفة معينة من اليهود و  يقصد هبرا املسرلمون. فقرال لهرور املتكلمرني: إهنرا مرن اجلرواهر ا رردة. وهرو 

عند املتكلمني مرن املسرلمني وهرو قرول أرسرطاليس.  غا بعيد عن قول بعضهم: هي من األدسام اللطيفة واألرواح حادثة
وقال قدما  الف سفة: هي قدمية. وذلك قريب من مرادهم يف القول بقدم العا . ومعىن كوهنا حادثة أهنا رلوقة   تعاىل. 

 عليره وسرلم فقي : األرواح رلوقة قب  هلق األبدان الق تنفخ فيها. وهو األصح اجلاري علرى ظرواهر كر م النرهللا صرلى هللا
فهي مودودة من األزل كودود امل لكة والشياطني، وقي : ختلق عنرد إرادة إةراد احليراة يف البردن الرذي توضرع فيره واتفقروا 

 على أن األرواح ابقية بعد فنا  أدسادها وأهنا  ضر يوم احلساب. 
ال رمحررة مررن ربررك إن فضررله كرران عليررك  [ إ86(ولررئن شررئنا لنررذهنب ابلررذي أوحينررا إليررك مث ال جتررد لررك برره علينررا وكرري ] 

[) هذا متص  بقوله (وننزل من القرعن ما هو شفا ) اآلية أفضت إليه املناسربة فهنره ملرا تضرمن قولره (قر  الرروح 87كباا]
من أمر ريب) تلقني كلمة علم دامعة، وتضمن أن األمة أوتيت علما ومنعت علما. وأن علم النبرو ة مرن أعظرم مرا أوتيتره، 

ابلتنبيرره إىل الشرركر علررى نعمررة العلررم دفعررا لمرررور الررنفس، ألن العلررم ابألشرريا  يكسرربها إعجررااب بتميزهررا عمررن  أعقررب ذلررك
دوهنا فيه. فأوقظت إىل أن الذي منح العلم قادر على سلبه، وهوطب بذلك النهللا صلى هللا عليره وسرلم ألن علمره أعظرم 

لرم غراف، تعريضرا لبقيرة العلمرا . فرالك م صرر ة  رذير، وهرو  علم، فرهذا كران ودرود علمره هاضرعا ملشريئة هللا فمرا الظرن بع
 كناية عن االمتنان كما دل عليه قوله بعدف (إال رمحة من ربك إن فضله كان عليك كباا) وتعري  بتحذير أه  العلم. 

 وال م موطئة للقسم احملذود قب  الشرط.  
   دواب الشرط وممن عنه. وللة (لنذهنب ابلذي أوحينا إليك) دواب القسم. وهو دلي 
 و(لنذهنب ابلذي أوحينا) مبعىن لنذهبنه، أي عنك، وهو أبلغ من  نذهبه  كما تقدم يف قوله (الذي أسى بعبدف).  
 وما صدق املوصول القرعن.  
ى و(مث) للرتتيررب الرررتهللا، ألن نفرري الطمررع يف اسرررتداع املسررلوب أشررد علررى الررنفس مررن سررلبه، فررذكرف أدهرر  يف التنبيرره علرر 

 الشكر والتحذير من المرور. 
والوكي : من يوك  إليه املهم. واملراد به هنا املدافع عنك والشفيع لك. وملا فيه من معىن الملبرة عردي ب(علرى). وملرا فيره  

من معىن التعهد واملطالبة عدي إىل املردود ابلبا . أي متعهدا ابلذي أوحينرا إليرك. ومعرىن التعهرد: بره التعهرد ابسررتداعه، 
ألنه يف مقابلة قوله (لنذهنب ابلذي أوحينا إليك)، وألن التعهد ال يكون بذات شي  ب  حبال من أحواله فجررخ، الكر م 

 على اإلةاز. 
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وذكرر هنررا (وكري ) ويف اآليررة قبلهررا (نصراا) ألن معررىن هررذف علرى فرررض سرلب نعمررة االصررطفا ، فاملطالبرة إبردرراع النعمررة  
 قبلها فهي يف فرض إحلاق عقوبة به. فمدافعة تلك العقوبة أو الثأر هبا نصر.  شفاعة ووكالة عنه، وأما اآلية

واالستثنا  يف قوله (إال رمحة من ربك) منقطع فحرد االستثنا  فيه مبعىن االستدراك. وهو استدراك على ما اقتضراف فعر   
 فهو ابق غا مذهوب به. الشرط من توقع ذلك، أي لكن رمحة من ربك نفت مشيئة الذهاب ابلذي أوحينا إليك 

 وهذا إميا  إىل بقا  القرعن وحفظه، قال تعاىل (إان  ن نزلنا الذكر وإان له حلافظون).  
 
    
 

 2497صفحة : 
 
وموقررع (إن فضرررله كررران عليررك كبررراا) موقرررع التعليرر  ل سرررتثنا  املنقطرررع، أي لكررن رمحرررة مرررن ربررك منعرررت تعلرررق املشررريئة   

ن فضله كران عليرك كبراا فر   رمرك فضر  الرذي أوحراف إليرك. وزايدة فعر   كران  لتوكيرد إبذهاب الذي أوحينا إليك، أل
 اجلملة زايدة على توكيدها حبرد التوكيد املستعم  يف معىن التعلي  والتفريع. 

[) 88(قرر  لررئن ادتمعررت اإلنررس واجلررن علررى أن أيترروا مبثرر  هررذا القرررعن ال أيتررون مبثلرره ولررو كرران بعضررهم لرربع  ظهرراا] 
ئناد للزايدة يف االمتنان. وهو استئناد بياين ملضمون للة (إن فضله كان عليرك كبراا). وافتتاحره ب(قر ) ل هتمرام است

به. وهذا تنويه يشرد القرعن فكان هذا التنويه امتناان على الذين عمنوا به وهم الذين كان هلم شفا  ورمحة، و داي ابلعجز 
 وهم الذين ال يزيدهم إال هسارا. على اإلتيان مبثله للذين أعرضوا عنه 

 وال م موطئة للقسم.  
 وللة (ال أيتون مبثله) دواب القسم احملذود.  
 ودرد اجلواب من ال م المالب اقرتاهنا جبواب القسم كراهية ادتماع المني: الم القسم، والم النافية.  
نس واجلن على أن أييت ك  واحد منهم مبث  هذا القرعن ومعىن االدتماع: االتفاق وا اد الرأي، أي لو تواردت عقول اإل 

 ملا أتوا مبثله. فهو ادتماع الرأي ال ادتماع التعاون، كما تدل عليه املبالمة يف قوله بعدف (ولو كان بعضهم لبع  ظهاا). 
دين إبعجرراز وذكررر اجلررن مررع اإلنررس لقصررد التعمرريم، كمررا يقررال (لررو ادتمررع أهرر  السررماوات واألرض). وأيضررا ألن املتحرر 

 القرعن كانوا يزعمون أن اجلن يقدرون على األعمال العظيمة. 
واملررراد ابملماثلرررة للقرررعن: املماثلرررة يف جممررروع الفصرراحة والب غرررة واملعرراين واآلداب والشررررالع. وهررري نررواحي إعجررراز القررررعن  

 اللفظي والعلمي. 
 لشرطية حمذود دل عليه دواب القسم. وللة (ال أيتون) دواب القسم املوطأ له ابل م. ودواب (إن) ا 
 وللة (ولو كان بعضهم لبع  ظهاا) يف موقع احلال من ضما (ال أيتون).  
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و(لو) وصلية، وهي تفيد أن ما بعدها مظنة أن ال يشمله ما قبلها. وقرد تقردم معناهرا عنرد قولره (ولرو افتردخ بره) يف عل  
 عمران. 

 اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثله ملا أتوا مبثله فكي  هبم إذا حاولوا ذلك متفرقني. والظها: املعني. واملعىن: ولو تعاون  
وفالدة هذف اجلملة أتكيد معىن االدتماع املدلول بقوله (لئن ادتمعرت اإلنرس واجلرن علرى أن أيتروا مبثر  هرذا القررعن) أنره  

 ادتماع تظافر على عم  واحد ومقصد واحد. 
 يف التحدي إبعجاز القرعن.  وهذف اآلية مفحمة للمشركني 
[) ملا  دخ هللا بلما  املشركني ابإلعجراز 89(ولقد صرفنا للناس يف هذا القرعن من ك  مث  فأمب أكثر الناس إال كفورا] 

تطاول عليهم بذكر فضال  القرعن على ما سواف من الك م، مدجما يف ذلك النعي عليهم إذ حرموا أنفسهم االنتفاع مبا يف 
من ك  مث . وذكرت هنا انحية من نواحي إعجازف، وهي ما اشتم  عليه من أنواع األمثال. وتقدم ذكر املث  عند القرعن 

قوله تعاىل (إن هللا ال يستحي أن يضررب مرث  مرا) يف سرورة البقررة. وةروز أن يرراد ابملثر  احلرال، أي مرن كر  حرال حسرن 
 نوعه.  من املعاين ةدر أن ميث  به ويشبه ما يزاد بيانه يف

فجملة (ولقد صرفنا) معطوفة على للة (ق  لئن ادتمعت اإلنرس واجلرن) مشراركة هلرا يف حكمهرا املتقردم بيانره زايدة يف  
 االمتنان والتعجيز. 

وأتكيدها ب م القسم وحرد التحقيق لرد أفكار املشركني أنه من عند هللا، فمورد التأكيد هو فص  (صرفنا) الدال علرى  
 . أنه من عند هللا

 والتصري  تقدم عنفا عند قوله تعاىل (ولقد صرفنا يف هذا القرعن ليذكروا).  
وزيرررد يف هرررذف اآليرررة قيرررد (للنررراس) دون اآليرررة السرررابقة ألن هرررذف اآليرررة واردة يف مقرررام التحررردي واإلعجررراز، فكررران النررراس  

وبيخ املشركني هاصة فكانوا معلومني كما مقصودين به قصدا أصليا مؤمنهم وكافرهم ش د اآلية املتقدمة فههنا يف مقام ت
 تقدم. 
    
 

 2498صفحة : 
 
وودرره تقرردمي أحررد املتعلقررني بفعرر  (صرررفنا) علررى اآلهررر: أن ذكررر النرراس أهررم يف هررذا املقررام ألدرر  كررون الكرر م مسرروقا   

الكرر م البليررغ علررى لتحررديهم واحلجررة علرريهم، وإن كرران ذكررر القرررعن أهررم ابألصررالة، إال أن االعتبررارات الطارلررة تقرردم يف 
االعتبارات األصلية، ألن االعتبارات األصلية لتقررها يف النفوس تصا متعارفة فتكون االعتبارات الطارلة أعز منراال. ومرن 
هذا ابب ختريج الك م على ه د مقتضى الظاهر. واألظهر كرون التعرير  يف (النراس) للعمروم كمرا يقتضريه قولره (فرأمب 

 ). أكثر الناس إال كفورا
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وذكر يف هذف اآلية متعلق التصري  بقوله (من ك  مث ) ش د اآلية السابقة، ألن ذكر ذلرك أدهر  يف اإلعجراز، فرهن   
كثرررة أغررراض الكرر م أشررد تعجيررزا ملررن يررروم معارضررته عررن أن أييت مبثلرره، إذ قررد يقرردر بليررغ مررن البلمررا  علررى غرررض مررن 

ة سورة من القرعن مع كثرة أغراضه عجز بني مرن دهترني، ألهنرم األغراض وال يقدر على غرض عهر، فعجزهم عن معارض
عجزوا عن اإلتيان مبثله ولو يف بع  األغراض، كما أشار إليه قوله تعاىل يف سورة البقرة (فأتوا بسورة من مثله) فهن (من) 

 التمثي . للتبعي  وتنوين (مث ) للتعظيم والتشري ، أي من ك  مث  شري . واملراد: شرفه يف املقصود من 
 و(من) يف قوله (من ك  مث ). للتبعي ، و(ك ) تفيد العموم، فالقرعن مشتم  على أبعاض من ليع أنواع املث .  
 وحذد مفعول (أمب) للقرينة، أي أمب العم  به.  
تهم غررا ويف قولرره (إال كفررورا) أتكيررد الشرري  مبررا يشرربه ضرردف، أي أتكيررد يف صررورة الررنقص، ملررا فيرره مررن اإلطمرراع أبن إابيرر 

مطردة، مث أييت املستثىن مؤكدا ملعىن املستثىن منه، إذ الكفور أهرص مرن املفعرول الرذي حرذد للقرينرة. وهرو اسرتثنا  مفررع 
ملرررا يف فعررر  (أمب) مرررن معرررىن النفررري الرررذي هرررو شررررط االسرررتثنا  املفرررر  ألن املررردار علرررى معرررىن النفررري، مثررر  االسرررتثنا  مرررن 

 (ه  كنت إال بشرا رسوال). االستفهام املستعم  يف النفي كقوله 
 والكفور  بضم الكاد  احملجود، أي دحدوا مبا يف القرعن من هدخ وعاندوا.  
[ أو تكرون لرك دنرة مرن خنير  وعنرب فتفجرر األهنرار ه هلرا 90(وقالوا لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعا] 

[ أو يكررون لرررك بيرررت مرررن 92 وامل لكرررة قبررري ][ أو تسرررقل السرررما  كمررا زعمرررت علينرررا كسررفا أو أتيت اب 91تفجرراا]
[) 93زهرد أو ترقى يف السما  ولن نؤمن لرقيك حىت تنزل علينا كتااب نقرؤف ق  سبحان ريب ه  كنت إال بشررا رسروال]

 عط  للة (وقالوا) على للة (فأمب الظاملون إال كفورا). أي كفروا ابلقرعن وطلبوا مبعجزات أهرخ. 
إىل أكثر الناس الذين أبوا إال كفورا، ابعتبار صدور هذا القول بينهم وهم راضون بره ومتمرالئون عليره وضما اجلمع عالد  

 مىت علموف، ف  يلزم أن يكون ك  واحد منهم قال هذا القول كله ب  يكون بعضهم قال  ليعه أو بعضهم قال  بعضه. 
ه النهللا صلى هللا عليره وسرلم مباشررة إمرا يف مقرام واحرد وملا اشتم  قوهلم على ضمالر ايطاب تعني أن بعضهم هاطب ب 

وإما يف مقامات. وقد ذكر ابن إسحاق: أن عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأاب سفيان بن حرب، واألسود بن املطلب، 
معهرم ادتمعروا وزمعة بن األسود، والوليد بن املماة، وأاب ده  بن هشام، وعبد هللا بن أيب أميرة، وأميرة برن هلر ، وانسرا 

بعد غروب الشمس عند الكعبة وبعثوا إىل النهللا صلى هللا عليه وسلم أن أيتيهم. فأسرع إليهم حرصا على هداهم، فعراتبوف 
على تسفيه أح مهم والطعن يف دينهم، وعرضوا عليه مرا يشرا  مرن مرال أو تسرويد. وأدراهبم أبنره رسرول مرن هللا إلريهم ال 

 منه الثبات انتقلوا إىل طلب بع  ما حكاف هللا عنهم يف هذف اآلية. ينبمي غا نصحهم، فلما رأوا 
 وروي أن الذي سأل ما حكي بقوله تعاىل (أو ترقى يف السما ) إىل عهرف، هو عبد هللا بن أيب أمية املخزومي.  
 وحكى هللا امتناعهم عن اإلميان حبرد (لن) املفيد للتأييد ألهنم كذلك قالوف.  
 : أرض مكة، فالتعري  للعهد، ووده ختصيصها أن أرضها قليلة املياف بعيدة عن اجلنات. واملراد ابألرض 
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 2499صفحة : 
 
والتفجا: مصدر فجر ابلتشديد مبالمة غي الفجر، وهو الشق ابتساع. ومنه مسي فجرر الصرباح فجررا ألن الضرو  يشرق   

تشقيق شديد ابعتبار اتساعه. ولذلك انسب الينبوع هنا الظلمة شقا طوي  عريضا، فالتفجا أشد من مطلق الفجر وهو 
 والنهر يف قوله تعاىل (وفجران ه هلما هنرا) وقوله (فتفجر األهنار). 

وقرأف اجلمهور  بضم الترا  وتشرديد اجلريم  علرى أنره مضرارع (فجرر) املضراع . وقررأف عاصرم، ومحرزة، والكسرالي، وهلر    
ففة  على أنه مضارع فجر كنصر، ف  التفات فيها للمبالمة ألن الينبروع يردل علرى بفتح التا  وسكون الفا  وضم اجليم ر

 املقصود أو يعرب عن رتل  أقواهلم الدالة على التصميم يف االمتناع. 
 ومعىن (لن نؤمن لك) لن نصدقك أنك رسول هللا إلينا.  
ابلر م، قرال تعراىل (ومرا أنرت مبرؤمن لنرا) وقرال  واإلميان: التصرديق. يقرال: عمنرة، أي صردقه. وكثرر أن يعردخ إىل املفعرول 

(ف من له لوط). وهذف ال م من قبي  ما مساف يف ممين اللبيب الم التبيرني. وغفر  عرن التمثير  هلرا هبرذف اآليرة و وهرا، فرهن 
يقرال: إهنرا لردفع جمرور ال م بعد فعر  (نرؤمن) مفعرول ال التبراس لره ابلفاعر  وإمنرا ترذكر الر م لرزايدة البيران والتوكيرد. وقرد 

التباس مفعول فع  (عمن) مبعىن صدق مبفعول فع  (عمن) إذا دعله أمينا. وتقدم قوله تعاىل (فما عمن ملوسى إال ذرية من 
 قومه) يف سورة يونس. 

مادة والينبوع: اسم للعني الكثاة النبع الق ال ينضب ماؤها. وصيمة يفعول صيمة مبالمة غا قياسية. والينبوع مشتقة من  
النبرررع؛ غرررا أن األمسرررا  الرررواردة علرررى هرررذف الصررريمة رتلفرررة، فيعضرررها ظررراهر اشرررتقاقه كرررالينبوع والينبررروت، وبعضرررها هفررري  
كرراليعبوب للفرررس الكثررا اجلررري. وقيرر : اشررتق مررن العررب ا ررازي. ومنرره أمسررا  معربررة دررا  تعريبهررا علررى وزن يفعررول مثرر : 

تقرخ احلسررن الصراغاين مررا درا  مررن الكلمرات يف العربيررة علررى وزن يكسروم اسررم قالرد حبشرري، ويرمروك اسررم هنرر. وقررد اسر
 يفعول يف رتصر له مرتب على حرود العجم. وقال السيوطي يف املزهر: إن ابن دريد عقد له يف اجلمهرة اباب. 

 تهررا واجلنرة، والنخيرر ، والعنررب، واألهنررار تقرردمت يف قزلرره (أيررود أحرردكم أن تكررون لرره دنررة مررن خنيرر  وأعنرراب جتررري مررن  
 األهنار) يف سورة البقرة. 

وهصرروا هررذف اجلنررة أبن تكررون لرره، ألن شررأن اجلنررة أن تكررون هاصررة مللررك واحررد معررني، فررأروف أهنررم ال يبتمررون مررن هررذا  
االقرتاح نفع أنفسهم ولكرنهم يبتمرون حصروله ولرو كران لفالردة املقررتح عليره. واملقررتح هرو تفجرا املرا  يف األرض القاحلرة. 

ودود اجلنة متهيدا لتفجا أهنار ه هلا فكأهنم قالوا: حىت تفجر لنا ينبوعا يسرقي النراس كلهرم، أو تفجرر أهنرارا وإمنا ذكروا 
تسقي دنة واحدة تكون تلك اجلنة وأهنارهرا لرك. فرنحن مقتنعرون حبصرول ذلرك ال بميرة االنتفراع منره. وهرذا كقروهلم: (أو 

 يكون لك بيت من زهرد). 
له (تفجاا) للداللة على التكثا ألن (تفجر) قد كفى يف الداللرة علرى املبالمرة يف الفجرر، فتعرني وذكر املفعول املطلق بقو  

أن يكون اإلتيان مبفعوله املطلق للمبالمة يف العدد، كقوله تعاىل (ونزلناف تنرزي )، وهرو املناسرب لقولره (ه هلرا)، ألن اجلنرة 
تبار تشعب ما  النهر إىل شعب عديدة. ويدل هلذا املعرىن إلراع تتخللها شعب النهر لسقي األشجار. فجمع األهنار ابع
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القرا  على قرا ة (فتفجر) هنا ابلتشرديد مرع اهرت فهم يف الرذي قبلره. وهرذا مرن لطرال  معراين القررا ات املرويرة عرن النرهللا 
 صلى هللا عليه وسلم فهي من أفانني إعجاز القرعن. 

   
 

 2500صفحة : 
 
  كمررا زعمررت علينررا كسررفا) انتقررال مررن  ديرره شرروارق فيهررا منررافع هلررم إىل  ديرره شرروارق فيهررا وقرروهلم (أو تسررقل السررما  

مضرهتم، يريدون بذلك التوسيع عليه، أي فليأهتم آبية على ذلك ولو يف مضرهتم. وهذا حكايرة لقروهلم كمرا قرالوا. ولعلهرم 
السررما . وعررززوا تعجيرربهم ابجلملررة املعرتضررة أرادوا برره اإلغررراق يف التعجيررب مررن ذلررك فجمعرروا بررني دعرر  اإلسررقاط لررنفس 

وهي (كما زعمت) إنبا  أبن ذلك ال يصدق به أحد. وعنوا به قوله تعاىل (إن نشأ خنس  هبرم األرض أو نسرقل علريهم  
كسفا من السما ) وبقوله (وإن يروا كسفا من السرما  سراقطا يقولروا سرحاب مركروم)، إذ هرو هتديرد هلرم أبشرراط السراعة 

لررى احلسرراب. ودعلرروا (مررن) يف قولرره تعرراىل (كسررفا مررن السررما ) تبعيضررية، أي قطعررة مررن األدرررام السررماوية، وإشرررافهم ع
فلذلك أبوا تعدية فعر  (تسرقل) إىل ذات السرما . واعلرم أن هرذا يقتضري أن تكرون هرااتن اآليتران أو إحرداها نزلرت قبر  

 سورة اإلسرا  وليس ذلك مبستبعد. 
السني  لع كسفة، وهي القطعرة مرن الشري  مثر  سردرة وسردر. وكرذلك قررأف انفرع، و(الكس )  بكسر الكاد وفتح   

 وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم، وأبو دعفر، وقرأف الباقون  بسكون السني  مبعىن املفعول، أي املكسود مبعىن املقطوع. 
 والزعم: القول املستبعد أو احملال.  
على احلال من امل لكة، أي هم قبي  ها  غا معرود، كأهنم قالوا: والقبي : اجلماعة من دنس واحد. وهو منصوب  

 أو أتيت بفريق من دنس امل لكة. 
 والزهرد: الذهب.  
وإمنرررا عررردي (ترقرررى يف السرررما ) حبررررد (يف) الظرفيرررة ل شرررارة إىل أن الرقررري تررردرج يف السرررماوات كمرررن يصرررعد يف املرقررراة  

 والسلم. 
ن رقى أن يرس  إليهم بكتاب ينزل من السما  يقر ونه، فيره شرهادة أبنره بلرغ السرما . قير : مث تفننوا يف االقرتاح فسألوف إ 

 قال  ذلك عبد هللا بن أيب أمية، قال: حىت أتتينا بكتاب معه أربعة من امل لكة يشهدون لك. 
تنجرريم القرررعن، تومهررا أبن ولعلهررم إمنررا أرادوا أن ينررزل علرريهم مررن السررما  كتررااب كررام  دفعررة واحرردة، فيكونرروا قررد أحلرردوا ب 

تنجيمه ال يناسب كونه منزال من عند هللا ألن التنجريم عنردهم يقتضري التأمر  والتصرنع يف أتليفره. ولرذلك يكثرر يف القررعن 
 بيان حكمة تنجيمه. 

ن والر م يف قولره (لرقيررك) ةروز أن تكررون الم التبيرني. علررى أن (رقيرك) مفعرول (نررؤمن) مثر  قولرره (لرن نررؤمن لرك) فيكررو  
ادعا  الرقي منفيا عنه التصديق حىت ينزل عليهم كتاب. وةوز أن تكون ال م الم العلة ومفعول (نؤمن) حمرذوفا دل عليره 
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قوله قبله (لن نؤمن لك). والتقدير: لن نصدقك ألد  رقيك هي تنزل علينا كتااب. واملعىن: أنه لو رقى يف السما  لكذبوا 
 انزال من السما .  أعينهم حىت يرس  إليهم كتااب يرونه

 وهذا تورك منهم وهتكم.  
وملا كان اقرتاحهم اقرتاح م دة وعنراد أمررف هللا أبن ةيربهم مبرا يردل علرى التعجرب مرن كررمهم بكلمرة (سربحان ريب) الرق  

 تستعم  يف التعجب كما تقدم يف طالع هذف السورة، مث ابالستفهام اإلنكاري، وصريمة احلصرر املقتضرية قصرر نفسره علرى
البشرررية والرسررالة قصرررا إضررافيا، أي لسررت راب متصرررفا أهلررق مررا يطلررب مررين، فكيرر  عيت اب  وامل لكررة وكيرر  أهلررق يف 

 األرض ما   كلق فيها. 
وقرأ اجلمهور (ق ) بصيمة فع  األمر. وقرأف ابن كثا، وابن عامر (قال) أبل  بعد القاد بصيمة املاضي على أنه حكاية  

 هللا عليه وسلم عن قوهلم (لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعا) على طريقة االلتفات. جلواب الرسول صلى 
[ قرر  لررو كرران يف األرض م لكررة 94(ومررا منررع النرراس أن يؤمنرروا إذ دررا هم اهلرردخ إال أن قررالوا أبعررث هللا بشرررا رسرروال] 

 [)  95ميشون مطمئنني لنزلنا عليهم من السما  ملكا رسوال]
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