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ووجه عطف (وال بكم) على(يب) إبقحام (ال) النافية مع أهنما متعلقان بفعل صلة (ما) املوصولة وليس يف الصلة نفي،    

فلماذا مل يقل: ما يفعل يب وبكم ألن املوصول وصلته ملا وقعا مفعوال للمنفي، يف قوليه (وميا أ) ت) ونياول النفي، ميا  يو يف 
فصا  النف، شامال للجميع فحسن إ)خال حيف  النفي، عليى املعطيو   حميا حسين )خيول ال يا  حيز ذلك الفعل املنف، 

اليت شأهنا أن وزا) فيجف هبا االسم املنف، املعطو  على اسم (إن) و و مث ت يف قوله وعاىل (أو مل يفوا أن هللا الييت خلي  
ن) العاملية فييه يف خيل النفي، و يو(أو مل ييفوا)  السماوات واأل ض ومل يعي، للقنين بقيا)  عليى أن ايي، امليووى) لوقيو  (أ

وحيلك زاي)ة (من) يف قوله وعاىل (ما يو) اليين حففوا من أ ل الكتاب وال املشفحني أن ينزل عليكم من خري) فإن (خري) 
 وقع معموال لفعل (ينزل) و و فعل مث ت ولكنه ملا انتفت و)ا)هتم التنزيل صا  التنزيل حاملنف، لدينم. 

(وما أان إال نييف م ني) على مجلة (ما حنت بدعا من الفسل) ألنه الغيفض املسيول ليه الكيالم ليال  قوليه (وميا  وعطف 
 أ) ت ما يفعل يب وال بكم). 

 واملعىن: وما أان نييف م ني ال مفرت  فالقصف قصف إضايف  و و قصف قلب لف) قوهلم (افرتاه).  
وشند شا د من بين إسفائيل على مثله فيأمن واسيتكلمت إن هللا ال ينيدت القيوم  (قل أ أيتم إن حان من عند هللا وحففمت به 

[) أعيد األمف أبن يقول هلم حجة أخفى لعلنا وف) م إىل احل  بعد ما وقيدم مين قوليه (قيل أ أييتم ميا ويدعون 10الظاملني]
 ل ما حنت بدعا من الفسل) اآلية. من )ون هللا) اآلية وقوله (قل إن افرتيته فال متلكون يل من هللا شيئا) وقوله (ق

و يا استد اج هلم للوصول إىل احل  يف ) جات النظف فقد اب)أ م أبن ما أحالوه من أن يكون  سيوال مين عنيد هللا لييس   
مبحال إذ مل يكن أول الناس جيا  بفسيالة مين هللا. ع أعق يه أبن القيفان إذا ففضينا أنيه مين عنيد هللا وقيد حفيفمت بييلك حييف 

 حالكم عند هللا وعاىل. يكون 
وأقحيم يف  ييا أنيه ليو شيند شييا د مين أ يل الكتياب بوقيو  الفسياالت ونييزول الكتيب عليى الفسيل  وامين بفسياليت حيييف  

يكون احنطاطكم عن ) جته  وقد جا حم حتاب فأعفضتم عنه  فنيا حقوله (أو وقولوا لو أنيزل علينيا الكتياب لكنيا أ يدى 
  يه اآلية اية سو ة فصلت (قل أ أيتم إن حيان مين عنيد هللا ع حفيفمت بيه مين أضيل  ين مننم)  و يا حتفيك للنمم. ونظري

 يو يف شيقال بعييد) سيوى أن  ييه أقحيم فينيا قوليه (وشيند شييا د مين بيين إسيفائيل) فيإن املشيفحني حانيت ليه  الطية مييع 
عوة النيب صلى هللا عليه وسلم حيانوا بعض الينو)ت يف مكة وهلم صلة بكثري مننم يف التجا ة ابملدينة وخيل فلما ظنفت )

يسييألون ميين لقييوه ميين الينييو) عيين أمييف األ)اين والفسييل فكييان الينييو) ال ضاليية رييلون املشييفحني بيي عض األخ ييا  عيين  سييالة 
 موسى وحتابه وحيف أظنفه هللا على ففعون. 

سالة موسى علييه السيالم مبيا  يو  اثيل فالينو) وإن حانوا ال يقفون بفسالة ضمد صلى هللا عليه وسلم فنم يتحدثون عن    
 حلال النيب صلى هللا عليه وسلم مع قومه وفيه ما يكف، لدفع إنكا  م  سالته. 
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 فاالستفنام يف (أ أيتم) وقفيفت للتوبيخ ومفعوال (أ أيتم) ضيوفان.  
وم مين السييال أو إىل ميا ييوحى إيل والتقديف: أ أيتم أنفسكم ظاملني: والضمري املسيترت يف (إن حيان) عائيد إىل القيفان املعلي 

يف قوله انفا (إن أو ع إال ميا ييوحى إيل). ومجلية (وحفيفمت بيه) يف موضيع احليال مين ضيمري (أ أييتم). ونيوز أن يكيون عطفيا 
عليى فعييل الشيفك. وحيييلك مجلية (وشييند شييا د مين بييين إسيفائيل). ألن مضييمون حلتييا ايفملتيني واقييع فيال يييدخل يف حيييز 

 فك ضيو  )ل عليه سيال ايفدل. والتقديف: أفرتون أنفسكم يف ضالل. الشفك  وجواب الش
ومجلة (إن هللا ال يندت القوم الظاملني) ويييل يفملة جواب الشفك املقد ة و ، وعليل أيضا. واملعىن: أوظنون إن و يني أن  

م ألنكييم ظيياملون وأن هللا ال القييفان وحيي، ميين هللا وقييد حفييفمت بيييلك فشييند شييا د علييى حقييية ذلييك ووقنييوا أن هللا مل ينييدح
 يندت الظاملني. 

وضمريا (حان) و(مثله) عائدان إىل القفان اليت س   ذحفه مفات من قوله (ونزيل الكتاب من هللا) وقوله (ائتوين بكتاب  
 من ق ل  يا). 

 عند هللا).  ومجلة (واستكلمت) عطف على مجلة (وشند شا د) اخل ومجلة (وشند شا د) عطف على مجلة (إن حان من 
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واملثل: املماثل واملشابه يف صفة أوفعل  وضمري (مثله) للقفان فلفظ (مثله)  نا نوز أن امل على صفيح الوصف  أت   

على  اثل للقفان فيما أنكفوه  ا وضمنه القفان من حنو ووحيد هللا وإث ات ال عي  وذليك املثيل  يو حتياب التيو اة أو الزبيو  
 حتب بين إسفائيل يومئي. من  
ونييوز أن امييل املثييل علييى أنييه حناييية عمييا أضيييف إليييه لفييظ (مثييل)  فيكييون لفييظ (مثييل) مبنزليية املقحييم علييى طفيقيية قييول  

العفب: (مثلك ال ي خل)  وحما  و أحد ضملني يف قوليه وعياىل (لييس حمثليه شي، ). فياملعىن: وشيند شيا د عليى صيدل 
 القفان فيما حواه. 

يكون ضمري (مثله) عائدا على الكالم املتقدم بتأويل امليحو   أت على مثل ما ذحف يف أنه (مين عنيد هللا) وأنيه  ونوز أن 
 ليس بدعا من حتب الفسل. 

فيياملفا) ب(شييا د ميين بييني إسييفائيل) شييا د يييري معييني  أت أت شييا د  ألن الكييالم إن ييا  هلييم مبييا حييانوا يتسييا لون بييه مييع  
ومسيفول واختييا ه ابين ع ييد الييل يف االسيتيعاب يف وفمجيية ع يد هللا بيين سيالم فا طيياب يف قولييه  الينيو). وهبيييا فسيف الشييعيب

(أ أيتم) وما بعده موجه إىل املشفحني من أ ل مكة  وقال ابن ع اس واحلسن وقتا)ة وجما د وعكفمة: املفا) ب(شا د من 
أنييه قييال: يف نزليت اايت ميين حتيياب هللا (وشييند بيني إسييفائيل) ع ييد هللا بيين سيالم. و وى الرتميييت عيين ع ييد هللا بين سييالم 

 شا د من بني إسفائيل) اآلية. 
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ومثل قول قتا)ة وجما يد وعكفمية  وت عين ابين زييد وماليك بين أنيس وسيفيان الثيو ت ووقيع يف صيحيح ال خيا ت يف ابب  
 يييه اآلييية فضييل ع ييد هللا بيين سييالم حييدي  ع ييد هللا ابيين يوسييف عيين مالييك عيين سييعد بيين أيب وقييا  قييال: وفيييه نزلييت 

 (وشند شا د من بني إسفائيل على مثله) اآلية  قال ع د هللا بن يوسف: ال أ) ت قال مالك: اآلية أو يف احلدي . 
قييال مسييفول: ليييس  ييو ابيين سييالم ألن أسييلم ابملدينيية والسييو ة مكييية  وقييال الشييعيب مثلييه. ونييوز أن وكييون اآلييية نزلييت   

وعلى  يا يكون ا طاب يف قوله (أ أيتم) وما بعده أل ل الكتاب ابملدينية وميا ابملدينة وأمف بوضعنا يف سو ة األحقا   
حوهلا. وعندت أنه نوز أن يكون  يا إخ يا ا مين هللا لفسيوله صيلى هللا علييه وسيلم مبيا سييقع مين إ يان ع يد هللا بين سيالم 

 فيكون  و املفا) ب(شا د من بني إسفائيل) وإن حانت اآلية مكية. 
ثل  يه اآلية  و اليت جفأ املشفحني على إنكا  نزول الوح، على موسى ويريه من الفسل فقالوا (لن نؤمن والظا ف أن م 

هبيا القفان وال ابليت بني يديه) وقالوا (ما أنزل هللا على بشف من ش، ) حني علموا أن قد لزمتنم احلجة بنزول ما سلف 
 من الكتب ق ل القفان. 

م الظاملني) وعليل للكالم احمليو  الدال عليه ما ق له حما علمته انفيا  أت ضيللتم ضيالال ال ومجلة (إن هللا ال يندت القو  
 يفجى له زوال ألنكم ظاملون (وهللا ال يندت القوم الظاملني). و يا وسجيل علينم بظلمنم أنفسنم. 

ال املخياط ني اسيتنزاال لطيائف وج،  يف الشيفك ريف  (إن) الييت شيأنه أن يكيون يف الشيفك ييري اقيزوم بوقوعيه جميا اة حلي 
 مجاحنم لينزلوا للتأمل واحملاو ة. 

(وقال اليين حففوا لليين امنوا لو حان خريا ما س قوان إلييه)  ييا حكايية خطيأ اخيف مين أخطيا  حجي  املشيفحني ال اطلية  
ين ابتيد وا األخيي بيه و و خطأ منشؤه اإلعجاب أبنفسنم ويفو  م بيديننم فاسيتدلوا عليى أن ال خيري يف اإلسيالم أبن اليي

ضعفا  القوم و م يعدوهنم منحطني عننم  فنم الييين قيالوا (أ يؤال  مين هللا عليينم مين بيننيا) حميا وقيدم يف األنعيام  و يو 
نظري قول قوم نوح (وما نفاك او عك إال اليين  م أ اذلنا اب)ت اليفأت)  ومناسي ته مليا ق ليه أنيه مين اك  اسيتك ا  م فناسيب 

 مت). قوله (واستكل 
والالم يف قوله (لليين امنوا) الم التعليل متعلقة مبحيو    و حال من اليين حففوا وقديفه:  صصني أو مفيدين حالالم  

يف قولييه وعيياىل (وقييالوا إلخييواهنم إذا ضييفبوا يف األ ض أو حييانوا يييزى لييو حييانوا عنييدان مييا ميياووا ومييا قتلييوا)  وقولييه يف اآلييية 
 للح  ملا جا  م  يا سحف م ني). السابقة (قال اليين حففوا 

 وليست  ، الم وعدية فعل القول إىل املخاطب ابلقول حنو (أمل أقل إنك لن وستطيع مع، صلا) املسماة الم الت ليغ.  
والضييمري املسييترت يف (حييان) عائييد إىل مييا عييا) إليييه ضييمري (إن حييان ميين عنييد هللا) و ييو القييفان املفنييوم ميين السيييال أو مييا  

  يوحى إيل.
والسيي   أطليي  علييى حتصيييل شيي،  ق ييل أن اصييله اخييف  شيي ه أبسييف  الوصييول بييني املتجييا ين  واملييفا): األخييي مبييا جييا  بييه  

 القفان من العقائد واألعمال. 
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ييية وضييمري الغي يية يف قولييه (سيي قوان) عائييد إىل يييري ميييحو  يف اآلييية ولكنييه ميييحو  يف حييالم اليييين حفييفوا اليييت حكتييه اآل  

أ ا)وا به املؤمنني األولني من املستضعفني مثل بالل  وعما  بن ايسف  وع د هللا بن مسيعو)  وييية  وزنيرية  بيزات معجمية 
مكسو ة ونون مكسيو ة مشيد)ة مشي عة و ا  منملية  أمية  وميية حانيت مين السيابقات إىل اإلسيالم و ين عييهبن املشيفحون 

 ومن أعتقنن أبو بكف الصدي . 
ن اليزبري قيال: عظميا  قيفيو: ليو حيان ميا جيا  بيه ضميد خيريا ميا سي قتنا إلييه زنيرية  أت مين مجلية أقيواهلم الييت وعن عفوة بي 

 مجعنا القفان يف ضمري س قوان. 
[) عطيف علييى مجلية (وقيال الييين حفييفوا للييين امنيوا) اآليية  أت فقييد 11(وإذ مل ينتيدوا بيه فسييقولون  يييا إفيك قيد ] 

لطعن يف القفان فقالوا (سحف م ني) وقيالوا (افيرتاه)  وقيالوا (ليو حيان خيريا ميا سي قوان إلييه)  وبقي، استوفوا مبزاعمنم وجوه ا
 أن يقولوا  و(إفك قد ). 

وقييد ن ييه هللا علييى أن مييزاعمنم حلنييا انشييئة عيين حفييف م واسييتك ا  م بقولييه (قييال اليييين حفييفوا) وقولييه (وحفييفمت بييه) وقولييه  
 ا به) اآلية. (واستكلمت) وقوله (وإذ مل ينتدو 

وإذ قد حانت مقاالهتم  امية إىل يفض واحد و و وكييب الفسول صلى هللا علييه وسيلم حيان ووزييع أسي اهبا عليى  تليف  
 املقاالت مشعفا أبن مجيعنا أس اب يفميعنا. 

 وضمري (به) عائد إىل القفان واسم اإلشا ة  اجع إليه.  
فيمييا مضييى فسيسييتمفون علييى أن يقولييوا  و(إفييك قييد ) إذ ال مطمييع يف  ومعييىن اآلييية: وإذ مل حتصييل  ييدايتنم ابلقييفان  

إقالعنم عن ضالهلم يف املستق ل. وملا حانت (إذ) ظففا للزمن املاض، وأضيفت  نيا إىل مجلية واقعية يف اليزمن املاضي، حميا 
ستق ل  و و مؤذن أبهنم حانوا يقتضيه النف، رف  (مل) وعني أن اإلخ ا  عنه أبهنم سيقولون ( يا إفك) أهنم يقولونه يف امل

يقولون ذلك فيما مضيى أيضيا ألن قيوهلم ذليك مين وصيا يف أقيواهلم الضيالة احملكيية عيننم يف سيو  أخيفى نزليت ق يل  ييه 
 السو ة  فمعىن (فسيقولون) سيدومون على مقالتنم  يه يف املستق ل. 

عيياىل حكاييية عيين إبييفا يم (وقييال إين ذا ييب إىل  يب فاالسييتق ال زميين للييدوام علييى  يييه املقاليية ووكفيف ييا مثلييه يف قولييه و 
 سيندين) فإنه قد  داه من ق ل وإمنا أ ا) سيد   دايته إايت. 

فلييس املقصيو) إخ يا  هللا  سييوله صيلى هللا علييه وسيلم أبهنييم (سييقولون  ييا) ومل يقوليوه يف املاضيي، إذ لييس هلييا اإلخ ييا   
يف اايت حثيرية سيابقة عليى  ييه اآليية وأهنيم ال يقلعيون عنيه وال حاجية إىل طائل. وإذ قد حك، أهنم قالوا ميا ييفا)   ييا 

 وقديف فعل ضيو  وتعل  به (إذ). 
وحييي  قييدم الظييف  يف الكييالم علييى عاملييه أشييفب معييىن الشييفك و ييو إشييفاب وا ) يف الكييالم  وحثييري يف (إذ)  وليييلك  

(إذ) للتعلييل  ووتعليي  (إذ) ب(يقوليون) وال متنيع الفييا  )خليت الفيا  يف جوابيه  نييا يف قوليه (فسييقولون). ونييوز أن وكيون 
ميين عمييل مييا بعييد ا فيمييا ق لنييا علييى التحقييي . وإمنييا انتظمييت ايفمليية  كيييا إلفييا)ة  يييه ا صوصيييات ال اليييية  فييالواو 
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للعطيييف واملعطيييو  يف معيييىن شيييفك والفيييا  يفيييواب الشيييفك. وأصيييل الكيييالم: وسييييقولون  ييييا إفيييك قيييد  إذ مل ينتيييدوا بيييه 
???? و يا التفسري جا  على ما اختا ه ابن احلاجب يف األمايل )ون ما ذ ب إليه صاحب الكشا   فإنه وكلف ????

 له وكلفا يري شا . 
[) او يع 12(ومن ق له حتاب موسى إماما و محة و يا حتاب مصدل لساان عفبيا لتني  اليين ظلموا وبشفى للمحسنني] 

الكيالم املفييد زاي)ة اإلبطيال مليزاعمنم ابلتييحري بنظيري القيفان ومثييل ليه مين حتيب هللا إبطال وف اهتم الطاعنة يف القفان هبيا 
وعاىل  و مشنو  عند م و و التو اة مع التنويه ابلقفان ومزيته والنع، علينم إذ حفموا أنفسنم االنتفا  هبا  فعطفيت  ييه 

فة إىل قوليه (وشيند شيا د مين بيين إسيفائيل عليى مثليه)  اآلية على اليت ق لنا ال و اطنا هبا يف إبطيال ميزاعمنم ويف أهنيا انظي
 حما وقدم. 

فف، قوله (ومن ق له حتياب موسيى) إبطيال إلحيالتنم أن ييوح، هللا إىل ضميد صيلى هللا علييه وسيلم أبن اليوح، سينة إهليية  
 سابقة معلومة أشنفه حتاب موسى  أت التو اة و م قد بلغتنم ن و وه من الينو). 

 عائد إىل القفان.  وضمري (من ق له) 
 ووقد  (من ق له) لال تمام هبيا ا ل ألنه ضل املقصد من ايفملة.  
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وعل عن التو اة ب(حتاب موسى) بطفي  اإلضافة )ون االسم العلم و و التو اة ملا وؤذن به اإلضافة إىل اسم موسى من   

ن عليى ضميد صيلى هللا علييه وسيلم ولميحيا إىل مثيا  نتيجية قيياس القيفان التيحري أبنه حتاب أنزل على بشف حما أنيزل القيفا
 على حتاب موسى ابملشاهبة يف مجيع األحوال. 

 و(إماما و محة) حاالن من (حتاب موسى)  ونوز حوهنما حالني من (موسى) واملعنيان متالزمان.  
يطليي  إطالقييا شييائعا علييى القييدوة قييال وعيياىل واإلمييام: حقيقتييه الشيي،  اليييت نعلييه العامييل مقياسييا لعمييل شيي،  اخييف و  

(واجعلنا للمتقني إماما). وأصل  يا اإلطالل استعا ة صا ت مبنزلة احلقيقة  واستعري اإلمام لكتاب موسى ألنه يفشد إىل 
 ما نب عمله فنو حمن يفشد ويعظ  وموسى إمام أيضا مبعىن القدوة. 

إلنسان فن،   قة يف النفس و ع  على سول ا ري ملن وتعدى إليه. والفمحة: اسم مصد  لصفة الفاحم و ، من صفات ا 
 ووصف الكتاب هبا استعا ة لكونه س  ا يف نفع املت عني ملا وضمنه من أس اب ا ري يف الدنيا واآلخفة. 

لك ووصف الكتاب ابملصد  م الغة يف االستعا ة  وموسى أيضا  محة لفسالته حما وصف ضميد صيلى هللا علييه وسيلم بيي 
 يف قوله (وما أ سلناك إال  محة للعاملني). 

 وقوله (و يا حتاب مصدل) اخل  و املقيس على (حتاب موسى).  
 واإلشا ة إىل القفان ألنه حاضف ابليحف فنو حاحلاضف ابليات.  
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 واملصييدل: املخييل بصييدل يييريه. وحييي  مفعييول املصييدل ليشييمل مجيييع الكتييب السييماوية  قييال وعيياىل (مصييدل ملييا بييني  
يديه)  أت  ل أبحقية حل املقاصد اليت جا ت هبا الكتب السيماوية السيالفة. و ييا ثنيا  عظييم عليى القيفان أبنيه احتيوى 

 على حل ما يف الكتب السماوية وجا  مغنيا عننا وم ينا ملا فينا. 
بيني يدييه مين الكتياب  والتصدي  يشعف أبنه حاحم على ما اختلف فيه مننيا. وميا حيف  فنميه هبيا قيال وعاىل(مصيدقا مليا 

 ومنيمنا عليه). 
وزا)ه ثنا  بكونه (لسياان عفبييا)  أت لغية عفبيية فإهنيا أفصيح اللغيات وأنفيي ا يف نفيوس السيامعني وأحيب اللغيات للنياس   

فإهنا أشف  وأبلغ وأفصح من اللغة الييت جيا  هبيا حتياب موسيى  ومين اللغية الييت وكليم هبيا عيسيى و)وهنيا أو اعيه أصيحاب 
 ل. األانجي

وأ)م  لفظ (لساان) للداللة على أن املفا) بعفبيته عفبية ألفاظه ال عفبية أخالقه ووعاليمه ألن أخالل العفب يومئي  تلطة  
من ضاسن ومساو فلما جا  اإلسالم نفى عننا املساوت  وليلك قال النيب صلى هللا عليه وسيلم  إمنيا بعثيت ألمتيم مكيا م 

 األخالل  . 
ان عليى اللغية ألن أشيف  ميا يسيتعمل فييه اللسيان  يو الكيالم قيال وعياىل (وميا أ سيلنا مين  سيول إال ويلب إطالل اللسي 

 بلسان قومه)  وقال (فإمنا يسفانه بلسانك). 
وقوله (لتني  اليين ظلموا) نوز أن يتعل  ب(مصدقا لساان عفبيا) ألن ما س قه مشتمل على اإلنيا  وال شا ة واألحسن  

اب من معىن اإل شا) املشتمل على اإلنيا  وال شا ة. و يا أحسن ليكون (لتني ) علة للكتاب ابعت يا  أن يتعل  مبا يف حت
 صفته وحاله. 

(واليييين ظلمييوا  يييم املشييفحون) (إن الشييفك لظليييم عظيييم) ويلحييي  هبييم اليييين ظلميييوا أنفسيينم ميين امليييؤمنني وليييلك قوبيييل  
 فس ويقابله اإلحسان. ابحملسنني و م املؤمنون األوقيا  ألن املفا) ظلم الن

 والنيا ة مفاوب وال شا ة مثلنا.  
و(بشيييفى) عطيييف عليييى (مصيييدل)  والتقيييديف: و يييو بشيييفى للمحسييينني  أت الكتييياب  و ييييا الييينظم نعيييل ايفملييية مبنزلييية  

 االحرتاس والتتميم. 
ى هللا علييه وسيلم فيحصيل وقفأ انفع وابن عامف وال زت عن ابين حثيري ويعقيوب (لتنيي ) ابملثنياة الفوقيية خطيااب للفسيول صيل 

وصيف الفسيول صييلى هللا علييه وسييلم أبنيه منيي  ووصييف حتابيه أبنييه (بشيفى) وفييه احت يياك. وقيفأه ايفمنييو  ابملثنياة التحتييية 
 على أنه خل عن الكتاب فإسنا) اإلنيا  إىل حتاب جماز عقل،. 

[ أولئك أصحاب ايفنية خاليدين فينيا جيزا  مبيا  13(إن اليين قالوا  بنا هللا ع استقاموا فال خو  علينم وال  م ازنون] 
[) استئنا  بياين أوثف بصفاه جانب املؤمنني من املستمعني للقفان ألهنم ملا يعوا ال شيفى وطلعيوا إىل 14حانوا يعملون]

أهنم صفة ال شفى ووعيني احملسنني ليضعوا أنفسنم يف ح  مواضعنا  فأجي وا أبن ال شفى  ، نف، ا و  واحلزن عننم  و 
أصحاب ايفنة وأن احملسنني  م اليين قالوا  بنا هللا ع استقاموا يف أعماهلم. وأشري مبفنومه إىل التعفيض ابليين ظلموا فإن 

 فيه مفنوم القصف من قوله (أولئك أصحاب ايفنة). 
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ألهنييم مجعييوا حسيين معيياملتنم لييفهبم بتوحيييده ووعييفيفنم بطفييي  املوصييولية ملييا وييؤذن بييه الصييلة ميين وعليييل حييفامتنم عنييد هللا   

 وخوفه وع ا)وه  و و ما )ل عليه (قالوا  بنا هللا) إىل حسن معاملتنم أنفسنم و و معىن (ع استقاموا). 
وج،  يف صلة املوصول بفعل (قالوا) إلنياز املقيول وينيتيه عين أن يقيال: اعرتفيوا اب  وحيده وأطياعوه. وامليفا): أهنيم قيالوا  

 اعتقدوا معناه إذ الشأن يف الكالم الصدل وعملوا به ألن الشأن مطابقة العمل لالعتقا). ذلك و 
(ع) للرتاخ، اليفويب: و يو اال وقيا  والتيد ج  فيإن مفاعياة االسيتقامة أشي  مين حصيول اإل يان الحتياجنيا إىل وكيف  مفاق ية  

إىل جتديييد مالحظيية. فنيييا وجييه الرتاخيي، الييفويب ميين اليينفس  فأمييا اإل ييان فييالنظف يقتضيييه واعتقييا)ه اصييل )فعيية ال اتيياج 
جنة  وإن حان اإل ان أ قى ) جة من العمل من حي  إنه شفك يف االعتدا) ابلعمل وليلك عطف ب(ع) الييت للرتاخي، 

قييام يف قولييه وعيياىل (ومييا أ) اك مييا العق يية فييك  ق يية) إىل قولييه (ع حييان ميين اليييين امنييوا)  فاالعت ييا ان  تلفييان ابخييتال  امل
 املسول فيه الكالم حما يظنف ابلتأمل  نا و ناك  ووقدم نظريه يف سو ة فصلت. 

و)خول الفا  على خل املوصول و و(فال خو  عليينم) ملعاملية املوصيول معاملية الشيفك حأنيه قييل: إن قيالوا  بنيا هللا ع   
 م من ا و  واحلزن. استقاموا فال خو  علينم  ومثله حثري يف القفان  فأفا) وس ب ذلك يف أمنن

 و(علينم) خل عن خو   أت ال خو  يتمكن مننم ويصي نم ويلحقنم.  
ووقد  املسند إليه على املسند الفعل، يف قوله (وال  م ازنون) لتخصيي  املسيند إلييه اب يل حنيو: ميا أان قليت  ييا  أت  

 ان واالسيتقامة يف مفاويب الكفيف والعصييان  فجينس أن احلزن منتف عننم ال عن يري م  واملفا) ابلغري: من مل يتصف ابإل
ا و  كبت ملن عدا م على مفاوب ووقع العقاب حىت يف حالة الوجل من عدم ق ول الشيفاعة فيينم ومين ووقيع حفمياهنم 

 من نفحات هللا وعاىل. 
ييف) مين اإلخ يا  عيننم مبيا  واستحضا  م بطفي  اسم اإلشا ة يف قوله (أولئك أصحاب ايفنة) للتن ييه عليى أهنيم أحيفاي  مبيا 

بعد اإلشا ة ألجيل األوصيا  املييحو ة ق يل اسيم اإلشيا ة  حميا وقيدم يف قوليه (أولئيك عليى  يدى مين  هبيم) يف أول سيو ة 
 ال قفة. 

(وأصييحاب ايفنيية) أ)ل علييى االختصييا  ابيفنيية ميين أن يقييال: أولئييك يف ايفنيية وأولئييك هلييم ايفنيية ملييا يف (أصييحاب) ميين  
 ا يف اإلضافة أيضا. معىن االختصا  وم

وقوله (جزا  مبا حانوا يعملون) وصفيح مبيا اسيتفيد مين وعلييل الصيلة يف ا يل ومين اقتضيا  اسيم اإلشيا ة جيدا هتم مبيا بعيده  
 وما أفا)ه وصف أصحاب وما أفا)وه اإلضافة  و يا من متام العناية ابلتنويه هبم. 

ضيعته حف يا ومحليه وفصياله ثالثيون شينفا) وطليب بعيض املفسيفين وجيه (ووصيننا اإلنسان بوالديه حسنا محلته أمه حف ا وو  
مناس ة وقو   ييه اآليية عقيب الييت ق لنيا  وذحيف القيفطيب عين القشيريت أن وجيه اوصيال الكيالم بعضيه بي عض أن املقصيو) 
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س مييع بيييان أنييه ال ي عييد أن يسييتجيب بعييض النيياس للنيييب صييلى هللا عليييه وسييلم ويكفييف بييه بعضيينم حمييا اختلييف حييال النييا
الوالدين. وقال ابن عساحف: مليا ذحيف هللا التوحييد واالسيتقامة عطيف الوصيية ابلواليدين حميا  يو مقيفون يف ييري ميا أيية مين 

 القفان. وحال  يين القولني يري مقنع يف وجه االوصال. 
وجيداهلم فييه فيإن  ووجه االوصال عندت أن  يا االنتقال إىل قول اخف من أقوال املشفحني و يو حالمنيم يف إنكيا  ال عي  

 ذلك من أصول حفف م مبحل القصد من  يه اآلايت قوله (واليت قال لوالديه أ  لكما) إىل قوله (خاسفين). 
وصيييغ  يييا يف أسييلوب قصيية جييدال بييني والييدين مييؤمنني وولييد حييافف  وقصيية جييدال بييني ولييد مييؤمن ووالييدين حيياففين ألن  

إن ذلييك إشييا ة إىل جييدال جييفى بييني ع ييد الفمحييان بيين أيب بكييف  ليييلك األسييلوب وقعييا يف أنفييس السييامعني مييع مييا  وت
 الصدي  ق ل إسالمه وبني والديه حما سيأيت. وليلك وعني أن يكون ما ق له ووطئة ومتنيدا ليحف  يا ايفدال. 

وقيييد  وى الواحيييدت عييين ابييين ع ييياس أن قوليييه (ووصيييينا اإلنسيييان بوالدييييه حسييينا) إىل قوليييه (يوعيييدون) نيييزل يف أيب بكيييف  
 صدي . وقال ابن عطية ويري واحد: نزلت يف أيب بكف وأبيه  أيب قحافة  وأمه  أم ا ري  أسلم أبواه مجيعا. ال
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وقييد وكييف ت الوصيياية بييل الوالييدين يف القييفان وحييفض علينييا النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم يف مييواطن عديييدة فكييان الييل   

نه يف يري ا وحان من بفحات أ لنا ري  مل ي لغ بف الواليدين م لغيا يف أمية م لغيه يف ابلوالدين أجلى مظنفا يف  يه اآلمة م
 املسلمني. 

 ووقدم (ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا) يف سو ة العنك وت.  
واملييفا) ابإلنسييان ايفيينس  أت وصييينا النيياس و ييو مييفا) بييه خصييو  النيياس اليييين جييا هتم الفسييل بوصييااي هللا واليييين امنييوا  

 لوا الصاحلات وذلك  و املناسب لقوله يف اخف ا (أولئك اليين يتق ل عننم أحسن ما عملوا) اآلية. وعم
 وحيلك  و فيما و ) من اآلايت يف  يا الغفض حما يف سو ة العنك وت ويف سو ة لقمان بصيغة واحدة.  
م ومحيييزة والكسيييائ، وخليييف واحلسييين: مصيييد  حسييين  أت وصييييناه رسييين املعاملييية. وقيييفأه ايفمنيييو  حييييلك. وقيييفأه عاصييي 

 (إحساان). والنصب على القفا وني إما بنز  ا افض و و ال ا  وإما بتضمني (وصينا) معىن: ألزمنا. 
والكيفه: بفيتح الكيا  وبضييمنا مصيد  أحيفه  إذا امييتعض مين شي،   أت حييان محليه مكفو يا لييه  أت حالية محليه ووال)وييه  

 ليلك. 
تح الكا . وقفأه عاصم ومحزة والكسائ، وابن ذحوان عن ابين عيامف ويعقيوب بضيم وقفأ ايفمنو  (حف ا) يف املوضعني بف 

 الكا  يف املوضعني. وانتصب (حف ا) على احلال  أت حا  ة أو ذات حفه. 
 واملعىن: أهنا محلته يف بطننا متع ة من محله وع ا نعلنا حا  ة ألحوال ذلك احلمل.   
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ه. ويف ذلك احلمل والوضع فائدة له  ، فائدة وجيو)ه الييت  يو حميال حيال ووضعته أبوجا  واالم جعلتنا حا  ة لوضع 
 املمكن وما وفوب على وجو)ه من اإل ان والعمل الصاحل اليت به حصول النعم ا الدة. 

وأشري إىل ما بعد احلمل من إ ضاعه اليت به عالج حياوه و)فع أمل ايفو  عنه و و عمل شال ألمه فيحفت مدة احلميل  
 ا  ألهنا لطوهلا وستدع، صل األم على حتمل حلفة ايفنني والفضيع. واإل ض

والفصيال: الفطييام  وذحييف الفصييال ألنييه انتنيا  مييدة الفضييا  فيييحف م ييدأ مييدة احلميل بقولييه (ومحلييه) وانتنييا  الفضييا  بقولييه  
 (وفصاله). واملعىن: ومحله وفصاله بيننما ثالثون شنفا. 

 أت فصله عن الفضاعة بقفينة املقام.  وقفأ يعقوب (وفصله) بسكون الصا)  
ومن بديع معىن اآلية مجع ميدة احلميل إىل الفصيال يف ثالثيني شينفا لتطياب   تليف ميد) احلميل إذ قيد يكيون احلميل سيتة  

أشنف وسي عة أشينف ونانيية أشينف ووسيعة و يو الغاليب  قييل: حيانوا إذا حيان محيل امليفأة وسيعة أشينف و يو الغاليب أ ضيعت 
وعشييفين شيينفا  وإذا حييان احلمييل نانييية أشيينف أ ضييعت اثنييني وعشييفين شيينفا  وإذا حييان احلمييل سيي عة أشيينف  املولييو) أحييد

أ ضييعت ثالثيية وعشييفين شيينفا  وإذا حييان احلمييل سييتة أشيينف أ ضييعت أ بعيية وعشييفين شيينفا  وذلييك أقصييى أمييد اإل ضييا  
 احلمل يؤثف يف الطفل  زاال.  فعوضوا عن نق  حل شنف من مدة احلمل شنفا زائدا يف اإل ضا  ألن نقصان مدة

ومن بديع  يا الط، يف اآلية أهنا صياحلة للداللية عليى أن ميدة احلميل قيد وكيون )ون وسيعة أشينف وليوال أهنيا وكيون )ون  
وسعة أشنف حلد)وه بتسعة أشنف ألن الغفض إظنا  ح  األم يف الل مبيا حتملتيه مين مشيقة احلميل فيإن مشيقة ميدة احلميل 

 ا  فلوال قصد اإل ا  إىل  يه الداللة لكان التحديد بتسعة أشنف أجد  ابملقام. أشد من مشقة اإل ض
وقد جعل عل، بن أيب طالب  ض، هللا عنه  يه اآلية ميع ايية سيو ة ال قيفة (والواليدات يفضيعن أوال) ين حيولني حياملني)  

ف بين ع يد هللا ايفنيين قيال: ويزوج )ليال على أن الوضع قد يكون لستة أشنف  ونسب مثله إىل ابين ع ياس. و ووا عين معمي
 جل منا امفأة من جنينة فولدت لتمام ستة أشنف فانطل  زوجنا إىل عثمان ابن عفان فيحف له ف ع  إلينا عثميان  فلميا 
أيت هبا أمف بفمجنا ف لغ ذلك عليا فأاته فقال: أما وقيفأ القيفان قيال: بليى. أميا يعيت قوليه (ومحليه وفصياله ثالثيون شينفا)  

(حييولني حيياملني) فلييم يييده بقيي، إال سييتة أشيينف. ففجييع عثمييان إىل ذلييك و ييو اسييتدالل بييين علييى اعت ييا  أن  ييول وقييال 
 الصو  النا) ة اليت اتملنا لفظ القفان  و الالئ  بكالم عالم الغيوب اليت أنزله و ياان لكل ش،  من مثل  يا. 

 ووقدم الكالم على أحكام احلمل يف سو ة ال قفة.  
ا بلغ أشده وبلغ أ بعني سنة قال  ب أوزعين أن أشكف نعمتك اليت أنعمت عل، وعلى وليدت وأن أعميل صيلحا (حىت إذ 

 [)  15وفضيه وأصلح يل يف ذ ييت إين و ت إليك وإين من املسلمني]
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معىن الغاية حانت مؤذنية  نيا  (حىت) ابتدائية ومعنا ا معىن فا  التففيع على الكالم املتقدم  وإذ حانت (حىت) ال يفا قنا  
أبن اإلنسان ود ج يف أطوا ه من وقت فصاله إىل أن بلغ أشده  أت  و موصى بوالديه حسنا يف األطيوا  املواليية لفصياله  

 أت يوصيه وليه يف أطوا  طفولته ع عليه مفاعاة وصية هللا يف وقت وكليفه. 
الغاية من ا ل  أت حانت الغاية وقيت بلوييه األشيد  وقيد وقيدمت ووقو  (إذا) بعد (حىت) لريوب علينا ووقيت ما بعد  

 نظائف قفي ا وبعيدا مننا قوله وعاىل (حىت إذا فشلتم) يف سو ة ال عمفان. 
وملييا حييان (إذا) ظففييا لييزمن مسييتق ل حييان الفعييل املاضيي، بعييد ا منقل ييا إىل االسييتق ال  وإمنييا صيييغ بصيييغة املاضيي، وشيي ينا  

 قع  فنو استعا ة. للمؤحد حتصيله ابلوا
و(إذا) جتفييد لالسييتعا ة  واملعيىن: حييىت ي ليغ أشييده  أت يسيتمف علييى اإلحسيان إلينمييا إىل أن ي ليغ أشييده فيإذا بلغييه (قييال  

  ب أوزعين)  أت طلب العون من هللا على زاي)ة اإلحسان إلينما أبن يلنمه الشكف على نعمه عليه وعلى والديه. 
 مه اإلحسان لوالديه. ومن مجلة النعم عليه أن أهل 
ومن مجلة نعمه على والديه أن سخف هلما  يا الولد ليحسن إلينما  فنااتن النعمتان أول ميا يت يا)  عين عميوم نعمية هللا  

 عليه وعلى والديه ألن املقام للحدي  عننما. 
، به اإلنسان  أت أن اسن و يا إشا ة إىل أن الفعل املؤقت ب لوغ األشد و و فعل (قال  ب أوزعين) من مجلة ما وص  

إىل والديه يف وقت بلويه األشد. فاملعىن: ووصينا اإلنسان حسينا بوالدييه حيىت يف زمين بلوييه األشيد  أت أن ال يفيرت عين 
 اإلحسان إلينما بكل وجه حىت ابلدعا  هلما. 

وجة وأبنا  ووكثف وكاليف املفأة وإمنا خ  زمان بلويه األشد ألنه زمن يكثف فيه الكلف ابلسع، للفزل إذ يكون له فيه ز  
فيكون هلا فيه زوج وبيت وأبنا  فيكوانن مظنة أن وشغلنما التكياليف عين وعنيد واليدينما واإلحسيان إلينميا فن نيا أبن ال 

 يفرتا عن اإلحسان إىل الوالدين. 
غله اليدعا  لنفسيه عين اليدعا  ومعىن (قال  ب أوزعين) أنه )عا  به بيلك  ومعناه: أنه مأمو  ابليدعا  إلينميا أبنيه ال يشي 

هلما وأبنه اسن إلينما بظنف الغييب مننميا حيني مناجاويه  بيه  فيال جيفم أن إحسيانه إلينميا يف املواجنية حاصيل بفحيوى 
 ا طاب حما يف طفيقة الفحوى يف النن، عن أذامها بقوله وعاىل (فال وقل هلما أ ). 

ين يف املشييا دة والغي يية و ميييع وسييائل اإلحسييان اليييت يايتييه حصييول وحاصييل املعييىن: أن هللا أمييف ابإلحسييان إىل الوالييد 
النفع هلما  و و معىن قوله وعاىل (وقل  ب ا محنما حما  بياين صغريا) وأن هللا ملا أمف ابليدعا  لببيوين وعيد إبجابتيه عليى 

جا ية  وعلم بثيه يف صيدو   لسان  سوله صلى هللا عليه وسلم لقوله  إذا مات ابن ا)م انقطع عمله إال من ثالث: صدقة
 الفجال  وولد صاحل يدعو له لري  . 

ومييا شييكف الولييد  بييه علييى النعميية اليييت أنعمنييا هللا علييى والديييه إال ميين ابب نيابتييه عننمييا يف  يييا الشييكف  و ييو ميين مجليية  
 العمل اليت يؤ)يه الولد عن والديه. 
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ل هللا صيلى هللا علييه وسيلم ييوم حجية اليو)ا   إن ففيضية هللا ويف حدي  الفضل بن ع اس أن املفأة ا ثعمية قالت: لفسيو  
عليى ع يا)ه يف احلي  أ) حيت أيب شيييخا ح يريا ال يث يت عليى الفاحليية أفيجيز  أن أحي  عنيه    قييال: نعيم حجي، عنيه  و ييو 

 ح  يري واجب على أبينا لعجزه. 
. وقيل مفف)ه: شدة بكسف الشني و يا التأنيي  واألشد: حالة اشتدا) القوى العقلية وايفسدية و و مجع مل يسمع له مبفف) 

مثل نعمة مجعنا أنعم  وليس األشد ايا لعد) من سين العمف وإمنيا سينو العميف مظنية لبشيد. ووقتيه ميا بعيد الثالثيني سينة 
ومتامه عند األ بعني سنة وليلك عطف على (بلغ أشده) قوله (وبليغ أ بعيني سينة) أت بليغ األشيد ووصيل إىل أحمليه فنيو  

وله وعاىل (وملا بلغ أشده واستوى)  ووقدم يف سو ة يوسف  وليس قوله (وبليغ أ بعيني سينة) دحييدا لقوليه (بليغ أشيده) حق
 ألن إعا)ة فعل بلغ و عد احتمال التأحيد وحف  العطف أيضا ي عد ذلك االحتمال. 

ل ما  فاهلمزة فيه لإلزالية  ووقيدم يف و(أوزعين): أهلمين. وأصل فعل أوز  الداللة على إزالة الوز   أت االنكفا  عن عم 
 سو ة النمل. 

و(نعمتك) اسم مصيد  مضيا  يعيم  أت أهلميين شيكف الينعم الييت أنعميت هبيا علي، وعليى واليدت مين مجييع الينعم الدينيية   
 حاإل ان والتوفي  ومن النعم الدنيوية حالصحة وايفدة. 

   
 

 4007صفحة : 
 
صلح يل يف ذ ييت) استطفا) يف أثنا  الوصاية ابلدعا  للوالدين أبن ال يغفل اإلنسان وما ذحف من الدعا  لي يته بقوله (وأ  

عن التفكف يف مستق له أبن يصف  عنايته إىل ذ يته حما صففنا إىل أبويه ليكون له من إحسان ذ يته إليه مثل ما حان منه 
 ألبويه وإصالح الي ية يشمل إهلامنم الدعا  إىل الوالد. 

لقني الدعا  إبصالح ذ يته مع أن سيال الكالم يف اإلحسان إىل الوالدين إ ا  إىل أن املف  يلقى من إحسان ويف إ)ماج و 
أبنائه إليه مثل ميا لقي، أبيواه مين إحسيانه إلينميا  وألن )عيوة األب البنيه مفجيوة اإلجابية. ويف حيدي  أيب  فييفة عين النييب 

فينن: )عوة الوالد على ولده  و)عوة املسافف  و)عوة املظلوم     صلى هللا عليه وسلم  ثالث )عوات مستجاابت ال شك
 ويف  واية  لولده  و و حدي  حسن متعد)ة طفقه. 

والالم يف (وأصلح يل) الم العلة  أت أصلح يف ذ ييت ألجل، ومنفعيت حقوليه وعياىل (أمل نشيفح ليك صيد ك). ونكتية زاي)ة  
علييه وعلييى والدييه وعيفض إىل نفحيات هللا فسيأله إصيالح ذ يتيه وعييفض أبن   ييا يف اليدعا  أنيه بعيد أن أشيا  إىل نعيم هللا

إصييالحنم لفائدوييه  و يييا متنيييد ل سيياك اإلجابيية حأنييه يقييول: حمييا ابتييدأوين بنعمتييك وابتييدأت والييدت بنعمتييك ومتعتنمييا 
 قفب. بتوفيق، إىل بفمها  حمل إنعامك إبصالح ذ ييت فإن إصالحنم يل. و يه وفقيات بديعة يف ) جات ال

ومعييىن ظففييية (يف ذ ييييت) أن ذ يتييه نزلييت منزليية الظييف  يسييتقف فيييه مييا  ييو بييه اإلصييالح واتييوت عليييه  و ييو يفيييد متكيين   
 اإلصالح من الي ية ووغلغله فينم. ونظريه يف الظففية قوله وعاىل (وجعلنا حلمة ابقية يف عق ه). 
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 وسل بصلة اإل ان واإلقفا  ابلنعمة والع و)ية. ومجلة (إين و ت إليك) حالتعليل للمطلوب ابلدعا  وعليل و 
 وحف  (إن) لال تمام اب ل حما  و ظا ف  وبيلك يستعمل حف  (إن) يف مقام التعليل ويغين ينا  الفا .  
واملييفا) ابلتوبيية: اإل ييان ألنييه ووبيية ميين الشييفك  وبكونييه ميين املسييلمني أنييه و ييع شييفائع اإلسييالم و يي، األعمييال. وقييال (ميين  

لمني) )ون أن يقول: وأسلمت حما قال (و ت إليك) ملا يؤذن به اسم الفاعل مين التلي س مبعيىن الفعيل يف احليال و يو املس
التجد) ألن األعمال متجد)ة متكف ة  وأما اإل ان فإمنا اصل )فعة فيستقف ألنه اعتقا)  وفيه الفعي، عليى الفاصيلة.  ييا 

)ون وكلف وال حتمل  و ، عامة لكيل مسيلم أ يل لوصياية هللا وعياىل بوالدييه وجه وفسري اآلية مبا وعطيه وفاحي نا ونظمنا 
 والدعا  هلما إن حاان مؤمنني. 

(أولئيييك اليييييين يتق ييييل عييييننم أحسييين مييييا عملييييوا ويتجيييياوز عييين سيييييئاهتم يف أصييييحاب ايفنيييية وعيييد الصييييدل اليييييت حييييانوا  
ئيك أصيحاب ايفنية خاليدين فينيا). وحونييه [) جي،  ابسيم اإلشيا ة للغيفض الييت ذحيفانه انفييا عنيد قوليه (أول16يوعيدون]

إشا ة مجع و يلة عنيه أبلفياجل ايفميع ظيا ف يف أن امليفا) ابإلنسيان مين قوليه (ووصيينا اإلنسيان) ييري معيني بيل امليفا) ايفينس 
 املستعمل يف االستغفال حما قدمناه. 

مع ملعففيية فائييدة ذلييك فكييان قولييه وايفمليية مسييتأنفة اسييتئنافا بيانيييا ألن مييا ق لنييا ميين الوصييف واحليي  اييدث وفقييب السييا 
 (أولئك اليين يتق ل عننم) إىل اخفه جوااب لرتقية. 

وعمييوم (أحسييين ميييا عملييوا) يكسيييب ايفملييية فائيييدة التيييييل  أت اإلحسيييان ابلواليييدين واليييدعا  هلمييا وللي يييية مييين أفضيييل  
وفويب اك  العميل مين ثيواب األعمال فنو من أحسين ميا عمليوا. وقيد وق يل ميننم حيل ميا  يو أحسين ميا عمليوا. والتق يل: 

على العمل واستجابة للدعا . ويف  ييا إ يا  إىل أن  ييا اليدعا  مفجيو اإلجابية ألن هللا ويوىل ولقينيه مثيل اليدعا  الييت يف 
 سو ة الفاحتة و)عا  اخف سو ة ال قفة. 

الدان والي ية  ألن )عا  وعدت فعل (يتق ل) رف  (عن)  وحقه أن يعدى رف  (من) وغلي ا يفانب املدعو هلم و م الو  
الولد والوالد ألولئيك مبنزلية النيابية عيننم يف ع يا)ة اليدعا  وإذا حيان العميل ابلنيابية متقي ال عليم أن عميل امليف  لنفسيه متق يل 

 أيضا فف، الكالم اختصا  حأنه قيل: أولئك يتق ل مننم ويتق ل عن والدينم وذ يتنم أحسن ما عملوا. 
يتجاوز) ابليا  التحتية مضمونة م نيني للنائب و(أحسن) مففو  على النيابة عن الفاعل ومل يييحف وقفأ ايفمنو  (يتق ل)و( 

 الفاعل لظنو  أن املتق ل  و هللا. وقفأمها محزة والكسائ، وحف  عن عاصم وخلف بنونني مفتوحتني ونصب (أحسن). 
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إلشا ة  أت حائنني يف أصحاب ايفنة حني يتق ل أحسن ميا عمليوا وقوله (يف أصحاب ايفنة) يف موضع احلال من اسم ا  

ويتجياوز عين سييئاهتم ألن أصييحاب ايفنية متق يل أحسيين أعمياهلم ويتجياوز عين سيييئاهتم  وذحيف  ييا للتنويييه هبيم أبهنيم ميين 
 الففي  املشففني حما يقال: أحفمه يف أ ل العلم. 
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املفنوم من معاين (يتق ل) و(يتجاوز)  فجا  احلال مين املصيد   وانتصب (وعد الصدل) على احلال من التق ل والتجاوز 
 املفنوم من الفعل حما أعيد عليه الضمري يف قوله وعاىل (اعدلوا  و أقفب للتقوى)  أت العدل أقفب للتقوى. 

 والوعد: مصد  مبعىن املفعول  أت ذلك موعد م اليت حانوا يوعدونه.  
 ى معىن (من)  أت وعد من الصدل إذ ال يتخلف. وإضافة (وعد) إىل (الصدل) إضافة عل 
و(اليت حانوا يوعدون) صفة وعد الصدل  أت ذلك  و اليت حانوا يوعدونه يف الدنيا ابلقفان يف اآلايت احلاثة على بف  

 الوالدين وعلى الشكف وعلى إصالح الي ية. 
لي، ومهيا يسيتغيثان هللا ويليك امين إن وعيد هللا (واليت قال لوالديه أ  لكما أوعدانين أن أخفج وقيد خليت القيفون مين ق  

[)  ييييا الففيييي  املقصيييو) مييين  ييييه اآلايت امل يييدو ة بقوليييه وعييياىل (ووصيييينا 17حييي  فيقيييول ميييا  ييييا إال أسييياطري األوليييني]
قيد اإلنسان). و يا الففي  اليت حفف بفبه وأسا  إىل والديه  وقد علم أن والديه حاان مؤمنني من قوله (أوعدانين أن أخفج و 

 خلت القفون من ق ل،) اآلية. 
فجملة (واليت قال لوالديه) األحسن أن وكون معطوفة على مجلة (وإذا وتلى علينم اايونا بينيات) اخل انتقيال إىل مقالية   

 أخفى من أصول شفحنم و ، مقالة إنكا  ال ع . 
ف الييت قيال لوالدييه  ألن  ييا الوجيه يالئيم  وأما قوله (اليت قال لوالديه) فالوجه جعله مفعوال لفعيل مقيد  وقيديفه: واذحي 

 حل الوجوه. 
ونيوز جعليه م تيدأ ومجلية (أولئيك اليييين حي  عليينم القيول يف أميم) خيلا عنييه عليى أحيد اليوجنني االثنيني يف مفجيع اسييم  

 اإلشا ة من قوله (أولئك اليين ح  علينم القول). 
وصف لفئة من أبنا  من املشفحني أسلم اابؤ م و)عو م إىل و(اليت)  نا اسم صا)ل على الففي  املتصف بصلته. و يا  

اإلسالم فلم يستجي وا هلم وأيلظوا هلم القول فضيموا إىل الكفيف بشينيع عقيول الواليدين و يو ق ييح ملنافاويه الفطيفة الييت فطيف 
ه يف اخف يا (أولئيك هللا الناس علينا ألن حال الوالدين مع أبنائنما يقتض، معاملتنا ابحلسىن  وييدل لعيدم اختصيا  قولي

 اليين ح  علينم القول) إىل اخفه. 
 واليت عليه مجنو  املفسفين: أن اآلية ال وعين شخصا معينا وأن املفا) مننا ففي  أسلم اابؤ م ومل يسلموا حينئي.  
الكع ية وعن ابن ع ياس وميفوان بين احلكيم وجما يد والسيدت وابين جيفي  أهنيا نزليت يف ابين أليب بكيف الصيدي  واييه ع يد  

اليت يا  النيب صلى هللا علييه وسيلم ع يد الفمحيان بعيد أن أسيلم ع يد الفمحيان قيالوا: حيان ق يل اهلجيفة مشيفحا وحيان ييدعوه 
أبوه أبو بكف وأمه أم  ومان إىل اإلسالم وييحف انه ابل ع   فري) علينما بكالم مثل ما ذحفه يف  ييه اآليية. ويقيول: فيأين 

ميان بين عميفو  وأيين عيامف بين حعيب  ومشيايخ قيفيو حيىت أسيأهلم عميا يقيول ضميد. لكين ع د هللا بن جدعان  وأيين عث
ليست اآلية خاصة به حىت وكون انزلة فيه  وهبيا يؤول قول عائشة  ض، هللا عننا ملا قال ميفوان بين احلكيم لع يد الفمحيان 

الفمحيان عليى ميفوان أخييه ال يعية ليزييد  و اليت يقول هللا فيه (واليت قال لوالديه أ  لكما). وذلك يف قصة إشيا ة ع يد 
 بن معاوية ابلعند له اب الفة. 
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ففي، صييحيح ال خييا ت يف حتيياب التفسيري عيين يوسييف بيين ما ييك أنيه قييال حييان مييفوان بين احلكييم علييى احلجيياز اسييتعمله   

د  فقيال ليه ع يد الفمحيان بين أيب بكيف معاوية فخطب فجعل ييحف يزيد ابن معاوية لك، ي ايع له بعد أبييه  أت بواليية العني
أ فقلية  أت اجعلتمو ا و اثة مثل سلطنة  فقل  فقال: خيوه فدخل بيت عائشة فليم يقيد وا علييه  فقيال ميفوان: إن  ييا 
اليت أنزل هللا فيه  واليت قال لوالديه أ  لكما أوعدانين    فقاليت عائشية مين و ا  احلجياب: ميا أنيزل هللا فينيا شييئا مين 

ان إال أن هللا أنزل عي ت  أت بفا يت  . وحيف يكون املفا) ب(اليت قال لوالديه أ  لكما) ع يد الفمحيان بين أيب بكيف القف 
واخييف اآلييية يقييول (أولئييك اليييين حيي  علييينم القييول) إىل (خاسييفين) فيييحف اسييم اإلشييا ة للجمييع  وقضييى علييى املتحييدث 

مؤمنني. وأايما حان فقد أسلم ع د الفمحان ق ل الفتح فلما أسلم  عننم اب سفان  ومل أقف على من حان مشفحا وحان أبواه
جب إسالمه ما ق له وخفج من الوعيد اليت يف قوله (أولئك اليين ح  علينم القول) اآليية  ألن ذليك وعييد وحيل وعييد 

األشيياعفة مبسييألة فإمنيا  ييو مقيييد حتققييه أبن  ييوت املتوعييد بييه يييري مييؤمن و يييا معلييوم ابلضييفو ة ميين الشييفيعة. وولقييب عنييد 
 املوافاة  على أنه قيل إن اإلشا ة بقوله (أولئك) عائدة إىل (األولني) من قوله (ما  يا إال أساطري األولني) حما سيأيت. 

وأ : اسم فعل مبعىن: أوضجف  ووقدم الكالم عليه يف سو ة اإلسفا  ويف سو ة األن يا   و و  نا مستعمل حناية عن أقل  
ن يؤذون والدينم أبحثف من  يا أويل يف العقيول الشينيع وأحيفى ابحلكيم بداللية فحيوى ا طياب عليى األذى فيكون اليي

 ما وقف  يف قوله وعاىل (فال وقل هلما أ ) يف سو ة اإلسفا . 
وقفأ انفع وحف  عن عاصم (أ ) بكسف الفا  منوان. وقفأه ابن حثري وابن عيامف ويعقيوب (أ ) بفيتح الفيا  ييري منيون.  

 ال اقون أ  بكسف الفا  يري منون  و ، لغات ثالث فيه. وقفأه 
واعلم يف قوله (واليت قال لوالديه أ  لكما) ضسن االوزان فإنه بوزن مصفا  من الفمل عفوضه ضيوفة  وضفبه ضيو    

 وفيه ا نب والق ض  ويزا) فيه الكف على قفا ة يري انفع وحف . 
 كا  ووعجب. واإلخفاج: ال ع  بعد املوت. واالستفنام يف (أوعدانين أن أخفج) إن 
وجعلييت مجليية احلييال و يي، (وقييد خلييت القييفون ميين ق ليي،) قيييدا ملنتنييى اإلنكييا   أت حيييف يكييون ذلييك يف حييال مضيي،  

 القفون. 
والقفون: مجع قفن و و األمة اليت وقا ب زمان حياهتا  ويف احليدي   خيري القيفون قيفين ع الييين يليوهنم  احليدي   وقيال   
 اىل (أو مل يعلم أن هللا قد أ لك من ق له من القفون من  و أشد منه قوة وأحثف مجعا). وع
واملعىن: أنه أحيال أن ريفج  يو مين األ ض بعيد امليوت  وقيد مضيت أميم حثيرية وطيال علينيا اليزمن فليم ريفج ميننم أحيد.  

  مل يوقيت بيزمن معيني وال أنيه يقييع يف و ييا مين سيو  فنميه يف معيىن ال عي  أو مين املغالطيية يف االحتجياج ألن وعيد ال عي
  يا العامل. 

 وقفأ ايفمنو  (أوعدانين) بنونني مفككني وقفأه  شام عن ابن عامف إب)يام النونني.  
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 ومعىن (يستغيثان هللا) يطل ان الغوث من هللا  أت يطل ان من هللا الغوث أبن ينديه  فاملعىن: يستغيثان هللا له.  
 ) بياان ملعىن استغاثتنما ولكننا مقول قول ضيو  يدل عليه معىن ايفملة. وليست مجلة (ويلك امن 
 وحلمة (ويلك) حلمة هتديد وختويف.  
والوييل: الشييف. وأصيل ويلييك: وييل لييك حمييا يف قوليه وعيياىل (فوييل لليييين يكت ييون الكتياب أبيييدينم)  فلميا حثييف اسييتعماله  

 كلمة (ويل) ونص وه على نز  ا افض. وأ ا)وا اختصا ه حيفوا الالم ووصلوا حا  ا طاب ب
وفعل (امن) منزل منزلة الالزم  أت اوصف ابإل ان و يو )عيوة اإلسيالم  ومجلية (إن وعيد هللا حي ) وعلييل لبميف ابإل يان  

 ووعفيض له ابلتنديد من أن ا  عليه وعد هللا. 
املكيوبية حميا يقيال: خفافية  ووقيدم يف قوليه  واألساطري: مجع أسطو ة و ، القصة ويلب إطالقنا على القصة ال اطلة أو 

وعياىل (وإذا قيييل هليم ميياذا أنييزل  بكيم قييالوا أسيياطري األوليني) يف سييو ة النحيل ويف قولييه (وقييالوا أسياطري األولييني احتت نييا) يف 
 سو ة الففقان. 

[) نيوز أن يكيون 18(أولئك اليين ح  علينم القول يف أمم قد خلت من ق لنم من ايفن واإلنس إهنم حانوا خاسفين] 
اسم اإلشا ة مشريا إىل اليت قال لديه  يه املقالة ملا علمت أن املفا) به ففي   فجيا ت اإلشيا ة إلييه ابسيم إشيا ة ايفماعية 

 بتأويل الففي . 
   
 

 4010صفحة : 
 
الييين  وت أن ابين أيب ونوز أن يكون (أولئك) إشا ة إىل (األولني) من قوله (فيقول ما  يا إال أساطري األولني)  و يم   

بكف ذحف م حني قال: فأين ع د هللا بن جدعان  وأين عثمان بن عمفو  ومشائخ قفيو حما وقدم انفا. واستحضا   يا 
 الففي  بطفي  اسم اإلشا ة لزاي)ة متييز حاهلم العجي ة. 

لتع ري عنه ابلقول يف حنو اية (قيال ووعفيف (القول) وعفيف العند و و قول معنو) عند املسلمني ملا وكف  يف القفان من ا 
فاحل  واحل  أقول ألمالن جننم منك و ن و عك مننم أمجعني)  وحنو قوله (أفمن ح  عليه حلمة العياب)  فإن الكلمة 

 قول  وحنو قوله (لقد ح  القول على أحثف م فنم ال يؤمنون) اآلية. 
 وإطالقه يف  يه اآلية  شي  لصلوحية.  
اسييفين) )ون أن يقيال: إهنييم خاسيفون  لإلشييا ة إىل أن خسيفاهنم ضقي  فكييين عين ذلييك  علنيم حييائنني وإقحيام (حيانوا خ 

 فيه. 
ودحيد الكالم ريف  (إن) ألهنيم يظنيون أن ميا حصيل هليم يف اليدنيا مين التمتيع ابلطي يات فيوزا لييس بعيده نكيد ألهنيم ال  

ليت قل  ره من جتا وه فكيان أميفه خسيفا  وقيد وقيدم ييري يؤمنون ابل ع  وايفزا   فش نت حالة ظننم  يا رال التاجف ا
 مفة مننا قوله وعاىل (فما  رت جتا هتم) يف ال قفة. 
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وإيييفا) فعييل الكييون بقولييه (حييانوا خاسييفين) )ون االقتصييا  علييى (خاسييفين) ألن (حييان) وييدل علييى أن ا سييا ة متمكنيية  
 مننم. 

[) عطيف عليى الكيالم السياب  مين قوليه (أولئيك الييين 19يظلميون](ولكل ) جت  ا عملوا وليوفينم أعماهلم و يم ال  
 يتق ل عننم) ع قوله (أولئك اليين ح  علينم القول) اخل. 

وونوين (حل) ونوين عوض عما وضا  إليه (حل) و و مقد  يعلم مين السييال  أت ولكيل الفيفيقني امليؤمن ال يا  بوالدييه  
ت مفاوييب ميين التفيياوت يف ا ييل ابلنسيي ة أل ييل جييزا  ا ييري و ييم املؤمنييون  والكيافف ايفييامع بييني الكفييف والعقييول ) جييات  أ

 و) حات يف الشف أل ل الكفف. 
والتع ري عن ولك املفاويب ابليد جات وغلييب ألن الد جية مفو ية يف العليو و يو عليو اعت يا ت إمنيا يناسيب مفاويب ا يري وأميا  

 الد ك األسفل من النا ).  املفو ة السفلى فن، الد حة قال وعاىل (إن املنافقني يف
 ووجه التغليظ التنويه بشأن أ ل ا ري.  
و(من) يف قوله ( ا عملوا) و عيضية. واملفا) ب(ما عملوا) جزا  ما عملوا فيقد  مضا . والد جات: مفاوب األعمال يف  

 ا ري وضده اليت يكون ايفزا  على وفقنا. 
لعمييل فييال يقييد  مضييا  والييد جات  يي، مفاوييب ايفييزا  اليييت وكييون علييى ونييوز حييون (ميين) ابتدائييية  ومييا عملييوا نفييس ا  

حسييب األعمييال  ومقييا)يف ذلييك ال يعلمنييا إال هللا و يي، وتفيياوت ابلكثييفة وابلسيي   واب صييو   فاليييت قييال لوالديييه أ  
مه مين لكما وأنكف ال ع  ع أسيلم بعيد ذليك قيد يكيون  يو )ون ) جية الييت اب)  ابإلسيالم وبيف والدييه وميا يعقيب إسيال

 العمل الصاحل. وحل ذلك على حسب الد جات. 
وأشييا  إىل أن جييزا  ولييك الييد جات حلنييا بقييد  يعلمييه هللا  وقولييه بعييده (ولنييوفيننم أعميياهلم)  ييو عليية حمليييو  )ل عليييه  

 . الكالم  ووقديفه: قد ان جزا  م على مقا)يف ) جاهتم لنوفيننم جزا  أعماهلم  أت يازينم اتما وافيا ال ينب فيه
وقفأ ايفمنو  (ولنوفيننم) بنون العظمة  وقفأه ابن حثري وأبو عمفو وعاصيم و شيام عين ابين عيامف ويعقيوب ابلتحتيية ميفا)ا  

 به العو) اىل هللا وعاىل ألنه معلوم من املقام. 
سيب أن التوفيية ومجلة (و م ال يظلمون) احرتاس منظو  فيه إىل ووفية أحد الففيقني و يو الففيي  املسيتح  للعقوبية ليئال ا 

 ابلنس ة إلينم أن يكون ايفزا  أشد  ا وقتضيه أعماهلم. 
(ويوم يعفض اليين حففوا على النا  أذ  تم طي اوكم يف حياوكم الدنيا واسيتمتعتم هبيا فياليوم جتيزون عيياب اهليون مبيا حنيتم  

على الكفف رياففه  وذلك زائد على  [) انتقال إىل وعيد الكاففين20وستكلون يف األ ض بغري احل  ومبا حنتم وفسقون]
 الوعيد املتقدم املتعل  إبنكا  م ال ع  مع عقوقنم الوالدين املسلمني. 

 فايفملة معطوفة على مجلة (واليت قال لوالديه أ  لكما) اآلايت.  
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  يتنم طي ياوكم)  ومناسي ة ذحيفه  نيا والكالم مقول قول ضيو  وقديفه: ويقال لليين حففوا يوم يعفضون عليى النيا  (أذ  

أنه وقفيف ملعيىن (ال يظلميون)  أت ال يظلميون يف جيزا  اآلخيفة ميع أننيا أنعمنيا عليينم يف اليدنيا وليو شيئنا لعجلنيا هليم ايفيزا  
د احملققيني على حفف م من احلياة الدنيا  ولكن هللا مل افمنم من النعمة يف احلياة الدنيا فإن نعمة الكافف يف الدنيا نعمية عني

ميين املتكلمييني. وعيين األشييعفت: أن الكييافف يييري ميينعم عليييه يف الييدنيا  ووييؤول أبنييه خييال  لفظيي،  أت ابعت ييا  أن عاق تنييا 
 سيئة. ونعمة هللا يف الدنيا معاملة بفضل الفبوبية وجزاؤ م على أعماهلم يف اآلخفة معاملة بعدل اإلهلية واحلكمة. 

 لفعل القول احمليو . وانتصب (يوم يعفض) على الظففية  
والعيفض وقييدم يف قوليه (أولئييك يعفضيون علييى  هبيم) يف سييو ة  يو) وقولييه (النيا  يعفضييون علينيا) يف سييو ة ييافف ويف قولييه  

 (ووفا م يعفضون علينا) يف سو ة الشو ى. 
 ة. وإذ اب الطي ات مستعا  ملفا قتنا حما أن إذ اب املف  إبعا) له عن مكانه له. والي اب: امل ا ح 
واملعىن: استوفيتم ما لكم من الطي ات مبا حصل لكم من نعيم الدنيا ومتعتنا فلم و   لكم طي ات بعد ا ألنكم مل وعمليوا  

 لنوال طي ات اآلخفة  و و إعيا  هلم ووقفيف لكوهنم ال يظلمون ففوب عليه قوله (فاليوم جتزون عياب اهلون). 
ليوم مل ي   لكم إال جزا  س،  أعمالكم  وليست الفا  للتففييع وال للتسي ب. فالفا  فصيحة. والتقديف: إن حان حيلك فا 

وليس يف اآلية ما يقتض، منع املسلم من وناول الطي ات يف اليدنيا إذا ويوخى حالهليا وعميل بواج يه اليديين فيميا عيدا ذليك 
 م وخاصة من أصحابه. وإن حان الز د يف االعتنا  بيلك أ فع ) جة و ، ) جة  سول هللا صلى هللا عليه وسل

و وى احلسن عن األحنف بن قيس أنه يع عمف بن ا طاب يقول: ألان أعلم لفض العيو ولو شئت يفعليت أح يا)ا   
وصالئ   وصنااب  وحفاحف  وأسنمة ولكيين  أييت هللا نعيى عليى قيوم فقيال: (أذ  يتم طي ياوكم يف حيياوكم اليدنيا واسيتمتعتم 

شيية ميين أن يشيغله ذلييك عين واج ييه مين وييدبري أميو  األميية فيقيع يف التفييفي  ويؤاخيي عليييه. هبيا). وأمنييا أ ا) عميف بيييلك ا 
وذحف ابن عطية: أن عمف حني )خل الشام قدم إليه خالد بن الوليد طعاما طي ا. فقال عمف:  يا لنا فما لفقفا  املسلمني 

ف. وقال: لئن حان حظنا يف املقام وذ  يوا ابيفنية اليين ماووا ومل يش عوا من خ ز الشعري? فقال خالد: هلم ايفنة  ف كى عم
 لقد ابينوان بوان بعيدا. 

 واهلون: اهلوان و و اليل وإضافة (عياب) إىل (اهلون) مع إضافة املوصو  إىل الصفة.  
 وال ا  يف قوله (مبا حنتم وستكلون) للس  ية و ، متعلقة بفعل (جتزون).  
 الفسول صلى هللا عليه وسلم وعلى ق ول التوحيد. واملفا) ابالستك ا   االستك ا  على  
والفسول: ا فوج عن الدين وعن احل   وقد أيخيي املسيلم ريظ مين  ييين ايفيفمني فيكيون ليه حيظ مين جزائنميا الييت   

 لقيه الكاففون  وذلك م ني يف أحكام الدين. 
 والفسول:  نا الشفك.  
  مستعمل يف التوبيخ. وقفأ ايفمنو  (أذ  تم) هبمزة واحدة على أنه خل 
 وقفأه ابن حثري (أأذ  تم) هبمزوني على االستفنام التوبيخ،.  
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(واذحف أخا عا) إذ أني  قومه ابألحقا  وقد خلت الني  من بني يديه ومين خلفيه أال وع يدوا إال هللا إين أخيا  علييكم  
يبوا ابلقفان حميا أخيل هللا عيننم مين [) سيقت قصة  و) وقومه مسال املوعظة للمشفحني اليين ح21عياب يوم عظيم]

أول  يه السو ة يف قوله (واليين حففوا عما أني وا معفضون) مع ما أعق ت به من احلج  املتقدمة من قوله (قل أ أيتم ما 
وله ودعون من )ون هللا) اليت يقابله قول  و) (أن ال وع دوا إال هللا) ع قوله (قل ما حنت بدعا من الفسل) اليت يقابله ق

(وقد خلت الني  من بني يديه ومن خلفه)  ذليك حليه ابملوعظية ريال  يو) ميع قوميه. وسييقت أيضيا مسيال احلجية عليى 
 سالة ضمد صلى هللا عليه وسلم وعلى عنيا) قوميه بييحف مثيال حلياهلم ميع  سيوهلم ريال عيا) ميع  سيوهلم. وهليا أيضيا موقيع 

به قومه من العنا) وال نتان لتكون موعظية ووسيلية معيا أيخيي حيل مننيا  التسلية للفسول صلى هللا عليه وسلم على ما ولقاه
 ما يلي  به. 

   
 

 4012صفحة : 
 
وال جتيد حلمية أمجيع للمعنييني ميع حلميية (اذحيف) ألهنيا وصيلح ملعيىن الييحف اللسيياين أبن ييفا) أن يييحف ذليك لقوميه  وملعييىن   

دمت لييه وأمثاهلييا ألن يف التيييحف مسييالة وإسييوة حقولييه وعيياىل اليييحف ابلضييم أبن يتيييحف ولييك احلاليية يف نفسييه وإن حانييت وقيي
 (اصل على ما يقولون) و(اذحف ع دان )او) ذا األيد) يف سو ة  ~. 

وحال املعنيني انظف إىل قوله انفا (قل ما حنت بدعا من الفسل) فإنه إذا قال هلم ذلك ويحفوا ما يعففون من قص  الفسل  
 ويحف  و ال ضالة أحوال  سل حثريين ع جا ت قصة  و) مثاال ليلك.  ا قصه علينم القفان من ق ل و 

ومشييفحو مكيية إذا ويييحفوا يف حيياهلم وحييال عييا) وجييدوا احلييالني متميياثلني فيجييد  هبييم أن رييافوا ميين أن يصييي نم مثييل مييا  
 أصاهبم. 

عاميية وقييد حانييت  سييالة  ييو) واالقتصييا  علييى ذحييف عييا) ألهنييم أول األمييم العفبييية اليييين جييا  م  سييول بعييد  سييالة نييوح ال 
و سييالة صيياحل ق ييل  سييالة إبييفا يم علييينم السييالم  وديت بعييد ذحييف قصييتنم إشييا ة إمجالييية إىل أمييم أخييفى ميين العييفب حيييبوا 

 الفسل يف قوله وعاىل (ولقد أ لكنا ما حولكم من القفى) اآلية. 
 وأخو عا)  و  و) ووقدمت وفمجته يف سو ة األعفا .  
فه )ون ايه العلم ألن املفا) ابليحف  نا ذحف التمثيل واملوعظة لقفيو أبهنم أمثال عا) يف اإلعفاض عن وعل عنه  نا بوص 

 )عوة  سول من أمتنم. 
واألخ ييفا) بيه املشييا ك يف نسيب الق يلية  يقولييون: اي أخيا بيين فييالن  واي أخيا العيفب  و ييو امليفا)  نيا وقييد ييفا) هبيا املييالزم  

فب وأخو عزمات. وقال النيب صلى هللا عليه وسلم لزييد بين حا ثية  أنيت أخيوان وميوالان  و يو واملصاحب  يقال: أخو احل
امليفا) يف قولييه وعياىل (حيييبت قيوم لييوك املفسيلني إذ قييال هلييم أخيو م لييوك أال وتقيون). ومل يكيين ليوك ميين نسيب قومييه أ ييل 

 سدوم. 
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 )  أت اذحف زمن إنيا ه قومه فن، بدل اشتمال. و(إذ أني ) اسم للزمن املاض،  و ،  نا نصب على ال دل من أخا عا 
وذحف اإلنيا   نا )ون الدعوة أو اإل سال ملناس ة متثيل حال قوم  و) رال قوم ضمد صلى هللا عليه وسلم فنو انظف إىل  

 قوله وعاىل يف أول السو ة (واليين حففوا عما أني وا معفضون). 
العظيم املستطيل وحانت  ييه الي ال) املسيماة ابألحقيا  منيازل عيا)  واألحقا : مجع حقف بكسف فسكون  و و الفمل 

وحانيت مشييففة علييى ال حييف بييني عمييان وعييدن. ويف منتنييى األحقيا  أ ض حضييفموت  ووقييدم ذحييف عييا) عنييد قولييه وعيياىل 
 (واىل عا) أخا م  و)ا) يف سو ة األعفا . 

 (أني ) ومجلة (أن ال وع دوا إال هللا) املفسفة هبا.  ومجلة (وقد خلت الني  من بني يديه ومن خلفه) معرتضة بني مجلة 
 وقد فسفت مجلة (أني )  ملة (ال وع دوا إال هللا) اخل.  
 و(أن) وفسريية ألن (أني ) فيه معىن القول )ون حفوفه.  
 ومعىن (خلت الني ) س قت الني  أت ني   سل اخفين. والني : مجع نيا ة بكسف النون.  
من خلفه) مبعىن قفي يا مين زمانيه وبعييدا عنيه    (مين بيني يدييه) معنياه القيفب حميا يف قوليه وعياىل (إن و(من بني يديه و   

 و إال نييف لكم بني يدت عياب شديد)  أت ق ل العياب قفي ا منه قال وعاىل (وقفوان بني ذلك حثيريا)  وقيال (و سيال مل 
(واذحيفوا إذ جعلكيم خلفيا  مين بعيد قيوم نيوح)  و ييا نقصصنم عليك). وأما اليت من خلفه فنوح فقد قال  يو) لقوميه 

مفاعاة للحالة املقصو) متثيلنا فنو انظف إىل قوله وعاىل (قل ما حنت بدعا من الفسل) أت قد خلت من ق له  سل مثل ما 
 خلت بتلك. 

أخيا  علييكم عيياب ومجلة (إين أخا  عليكم عياب يوم عظيم) وعليل للنني، يف قوليه (أن ال وع يدوا إال هللا)  أت إين  
 يوم عظيم بس ب شفحكم. 

وعياب اليوم العظيم اتمل الوعيد بعياب يوم القيامة وبعياب يوم االستئصال يف الدنيا  و و اليت عجل هلم. ووصف  
 اليوم ابلعظم ابعت ا  ما ادث فيه من األحداث العظيمة  فالوصف جماز عقل،. 

[) جييواب عيين قولييه (أن ال وع ييدوا إال هللا)  22ا وعييدان إن حنييت ميين الصييا)قني](قييالوا أجئتنييا لتأفكنييا عيين أهلتنييا فأونييا مبيي 
 وليلك جا  فعل (قالوا) مفصوال على طفي  احملاو ة. 

واالستفنام إنكا . واق،  مستعا  للقصد بطلب أمف عظيم  ش ه طفو اليدعوة بعيد أن مل يكين ييدعو هبيا مبجي،  جيا  مل  
 يكن يف ذلك املكان. 

 تح اهلمزة: الصف   وأ ا)وا به معىن الرتك  أت لنرتك ع ا)ة اهلتنا. واألفك بف 
و يييا اإلنكييا  وعييفيض ابلتكييييب فليييلك فييف  عليييه (فأونييا مبييا وعييدان ان حنييت ميين الصييا)قني) فصييفحوا بتكيي ييه بطفييي   

 املفنوم. 
   
 

 4013صفحة : 
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وإمنييا صييففوا مييفا)  ييو) ابلعييياب إىل خصييو  عييياب واملعيىن: ائتنييا ابلعييياب اليييت وعييدان بييه  أت عييياب اليييوم العظييم    

الدنيا ألهنم ال يؤمنون ابل ع  وهبيا يؤذن قوله بعده (فلما  أوه عا ضا) وقوله (بل  و ميا اسيتعجلتم بيه). وأ ا)وا: ائتنيا بيه 
 اآلن ألن املقام مقام وكييب أبن ع ا)ة اهلتنم جتف هلم العياب. 

ل من أن يقال: إن حنت صا)قا  حما وقف  يف قوله وعاىل (وحان مين الكياففين) و(من الصا)قني) أبلغ يف الوصف ابلصد 
 يف سو ة ال قفة  أت إن حنت يف قولك  يا من اليين صدقوا  أت فإن مل دت به فما أنت بصا)ل فيه. 

نا مبا وعدان ان حنيت [) ملا جعلوا قوهلم (فأو23(قال إمنا العلم عند هللا وأبلغكم ما أ سلت به ولكين أ يكم قوما جتنلون] 
ميين الصييا)قني) فصييال بيييننم وبينييه فيمييا أنييي  م ميين حييون ع ييا)ة يييري هللا ووجييب عييياب يييوم عظيييم  حييان األمييف يف قييوهلم 

 (فأونا) مقتضيا الفو   أت طلب وعجيله ليدل على صدقه إذ الشأن أن ال يتأخف عن إظنا  صدقه هلم. 
اسيطة يف إوييان العيياب أبن ييدعو هللا أن يعجليه  أو جعليوا العيياب يف مكنتيه وإسنا) اإلويان ابلعيياب إلييه جمياز ألنيه الو  

أييت به مىت أ ا)  هتكما به إذ قيال هليم إنيه مفسيل مين هللا فجعليوا ذليك مقتضييا أن بينيه وبيني هللا وعياوان ووطاوعيا  أت فيال 
 وتأخف عن اإلويان به. 

(بل  و ما استعجلتم به) فليلك حيان جوابيه أن قيال (إمنيا العليم وقد )ل على  يا االقتضا  قوله هلم حني نزول العياب  
عنييد هللا) أت علييم وقييت إويييان العييياب ضفييوجل عنييد هللا ال يطلييع عليييه أحييد  فييالتعفيف يف (العلييم) لالسييتغفال العييفيف  أت 

تميياالت يف عليم املغي يات  أو التعفيييف عيوض عين املضييا  إلييه  أت وقيت العييياب. و ييا ايفيواب نييفت عليى مجييع االح
 معىن قوهلم (فأونا مبا وعدان) ألن مجيعنا يقتض، أنه عامل بوقته. 

واحلصييف  نييا حقيقيي، حقولييه (ال نلينييا لوقتنييا إال  ييو)  واملقصييو) ميين  يييا احلصييف  ولييه نفيي، العلييم بوقييت العييياب عيين  
 املتكلم  )ا على قوهلم (فأونا مبا وعدان). 

 أت فا   و العامل ابلوقت اليت يفسل فيه العياب حلكمة يف دخريه. و(عند)  نا جماز يف االنففا) ابلعلم   
ومعييىن (وأبلغكييم مييا أ سييلت بييه) أنييه بعيي  م لغييا أمييف هللا وإنيييا ه ومل ي عيي  لإلعييالم بوقييت حلييول العييياب حقولييه وعيياىل  

ا ا)  فقوله (أبلغكم ميا (يسألونك عن الساعة أاين مفسا ا فيم أنت من ذحفا ا إىل  بك منتنا ا إمنا أنت مني  من رش
 أ سلت به) مجلة معرتضة بني مجلة (إمنا العلم عند هللا) ومجلة (ولكين أ احم قوما جتنلون). 

وموقع االستد اك بقوله (ولكين أ احم قوما جتنلون) أنه عن قوله (إمنيا العليم عنيد هللا)  أت ولكينكم جتنليون صيفات هللا   
سيييل وسيييائ  إلهنيييا  اقيييرتاح ا لييي  عليييى هللا أن ييييفينم العجائيييب ويسييياجلنم يف وحكمييية إ سييياله الفسيييل  فتحسييي ون أن الف 

الفيائب  فمناك االستد اك  و معمول خل (لكن) و و(قوما جتنلون)  والتقديف: ولكينكم قيوم ننليون  فإ)خيال حيف  
جنلنييم مظنييوان لييه االسييتد اك علييى ضييمري املييتكلم عييدول عيين الظييا ف لييئال ي ييا)  م ابلتجنيييل اسييتنزاال لطييائف م  فجعييل 

 لينظفوا يف صحة ما ظنه من عدمنا. 
وإمنا زيد (قوما) ومل يقتصف على (جتنلون) للداللة على متكين ايفنالية ميننم حيىت صيا ت مين مقوميات قيوميتنم وللداللية  

 على أهنا عمت مجيع الق يلة حما قال لوك لقومه (أليس منكم  جل  شيد). 
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الم. وقيفأه أبيو عمييفو بتخفييف اليالم. يقيال: بليغ ا يل ابلتضيعيف وأبلغيه ابهلمييز  إذا وقيفأ ايفمنيو  (وأبلغكيم) بتشيديد الي 
 جعله ابلغا. 

[ ودمف حل 24(فلما  أوه عا ضا مستق ل أو)يتنم قالوا  يا عا ض  طفان بل  و ما استعجلتم به  يح فينا عياب أليم] 
[) الفيا  لتففييع بقيية القصية عليى ميا ذحيف 25قيفمني]ش،  أبمف  هبا فأص حوا ال وفى إال مسياحننم حييلك ييزت القيوم ا

مننييا  أت فلميييا أ ا) هللا إصيييابتنم ابلعيييياب و أوه عييا ض قيييالوا ( ييييا عيييا ض) إىل اخيييفه  ففيي، الكيييالم وقيييديف ييييدل علييييه 
السييال  ويسييمى التففيييع فيييه فصييحة  وقييد طييوت ذحييف مييا حيدث بييني وكيييي نم  ييو)ا وبيني نييزول العييياب هبييم  وذحييف يف  

 ييخ العيفب أهنيم أصيياهبم قحي  شيديد سينني  وأن  ييو)ا فيا قنم فخيفج إىل مكية وميات هبييا  وقيد قييل إنيه )فيين يف حتيب ات
 احلجف حول الكع ة  ووقدم يف سو ة احلجف. 

   
 

 4014صفحة : 
 
اسيتغففوا  وقوهلم ( يا عا ض  طفان) يشري إىل أهنم حانوا يف حاجة إىل املطف. وو ) يف سو ة  و) قول  و) هلم (واي قيوم  

  بكم ع ووبوا إليه يفسل السما  عليكم مد ا ا) وقصتنم م سوطة يف وفسريان لسو ة  و). 
وضمري ( أوه) عائد إىل (ما وعدان)  و و العيياب. وأطلي  عليى املفئي، ضيمري العيياب ألن املفئي، سي ب العيياب و يو ميا  

و السما  أت  أوه حالعا ض. وليس امليفا) عيا ض محلته الفيح. و(عا ضا) حال منه  والعا ض: السحاب اليت يعرتض ج
 املطف ألنه ليس حيلك وحيف قد أبطل قوهلم ( يا عا ض  طفان) بقوله (بل  و ما استعجلتم به  يح). 

 و(مستق ل أو)يتنم) نعت ل(عا ضا).  
 واالستق ال: التوجه ق الة الش،   أت سائفا حنو أو)يتنم.  
ان) وأندييية. ويطليي  الييوا) علييى ضليية القييوم ونييزهلم إطالقييا أيل يييا ألن يالييب منييازهلم يف  وأو)ييية: مجييع وا) مجعييا ان) ا مثييل 

السينول ومقيا  امليياه. ويف حيدي  سيعد بين معياذ مبكية بعيد اهلجيفة وميا جيفى بينيه وبيني أيب جنيل مين حتياو  و فيع صييووه 
ع األو)ييية ابعت ييا  حثييفة منيييازهلم علييى أيب جنييل فقييال لييه أمييية: ال وففييع صييووك علييى أيب احلكيييم سيييد أ ييل الييوا)ت. ومجيي

 وانتشا  ا. 
 والعا ض يف قوهلم ( يا عا ض  طفان): السحاب العظيم اليت يعفض يف األف  حايف ل  و( طفان) نعت ل(عا ض).  
وقوله (بل  و ما استعجلتم به) مقول لقول ضيو   نيوز أن يكيون مين قيول  يو) إن حيان  يو) بيني ظنيفانينم ومل يكين  

ذلييك اىل مكيية أو  ييو ميين قييول بعييض  جيياهلم  أى  ائييل الشييف يف ذلييك السييحاب. قيييل: القائييل  ييو بكييف بيين خييفج ق ييل 
معاوية بن قيوم عيا). قيال مليا  اه  إين أل ى سيحااب مفميدا ال ويد  مين عيا) أحيدا  لعليه و يني ليه احلي  مين إنييا   يو) حيني 

ان قيد امين مين ق يل فنجياه هللا مين العيياب ليا ل  أى عا ضا يري مألو  ومل ينفعه ذلك بعد أن حل العياب هبيم  أو حي
 عا)ة. 
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وإمنا حي  فعل القول لتمثيل قائل القيول حاحلاضيف وقيت نيزول  ييه اآليية  وقيد ييع حالمنيم وعليم ييفو  م فنطي  هبييا  
 الكالم وفويعا هلم. و يا من استحضا  احلالة العجي ة حقول مالك بن الفيب:          

و)ت وجييرييت                      بيييت الشيييطني فياليتيفيييت و ائيييا فتخيييل )اعيييا يييدعوه فالتفييت  )عيياين اهلييوى ميين أ ييل   
 و يا من التخيل يف الكالم ال ليغ. 

وجعل العياب مظفوفا يف الفيح م الغة يف التس ب ألن الظففية أشيد مالبسية بيني الظيف  واملظيفو  مين مالبسية السي ب  
 د وقدم. واملس ب. والتدمري: اإل الك  وق

و(حل ش، ) مستعمل يف حثفة األشييا  فيإن (حيال) ديت حثيريا يف حالمنيم مبعيىن الكثيفة. وقيد وقيدم عنيد قوليه وعياىل (وليو  
 جا هتم حل اية) يف سو ة يونس. 

 واملعىن: ودمف ما من شأنه أن ودمفه الفيح من اإلنسان واحليوان والداي .  
. وفائدة  يه احلال وقفيب حيفية ودمري ا حل ش،   أت ودمريا عجي يا بسي ب وقوله (أبمف  هبا) حال من ضمري (ودمف)  

 أمف  هبا  أت وسخريه األشيا  هلا فال ا  للس  ية. 
 وأضيف الفب إىل ضمري الفيح ألهنا مسخفة ألمف التكوين اإلهل، فاألمف  نا  و أمف التكوين.  
فا): أن وييدمري م حييان ليييال فييإهنم )مييفوا أايمييا ولييييايل  (فأصيي حوا) أت صييا وا  وأصيي ح  نييا ميين أخييوات صييا . وليييس امليي 

 ف عضنم  لك يف الص اح وبعضنم  لك مسا  وليال. 
وا طاب يف قوله (ال وفى) ملن وتأوى منه الفؤيية حينئيي إمتاميا الستحضيا  حالية )ميا  م العجي ية حيىت حيأن اآليية انزلية يف  

 وقت حدوث  يه احلا)ثة. 
 ا وبقااي ا وأنقاضنا بعد قلع الفيح معظمنا. واملفا) ابملساحن: اك   
 واملعىن: أن الفيح أوت على مجيعنم ومل ي   مننم أحد من ساحين مساحننم.  
وقوله (حيلك يزت القوم اقفمني) أت مثل جزا  عا) يزت القوم اقفمني  و و هتديد ملشيفح، قيفيو وإنييا  هليم وووطئية  

 م فيه). لقوله (ولقد مكنا م فيما إن مكناح
وقييفأ ايفمنييو  (ال وييفى) ابملثنيياة الفوقييية م نيييا للفاعييل وبنصييب (مسيياحننم)  وقييفأه عاصييم ومحييزة وخلييف بيييا  حتتييية م نيييا  

للمجنول وبففع (مساحننم) وأجيفى عليى ايفميع صييغة الغائيب املفيف) ألن ايفميع مسيتثىن ب(إال) و ي، فاصيلة بينيه وبيني 
 الفعل. 

م فيه وجعلنا هلم يعا وأبصيا ا وأفئيدة فميا أييىن عيننم يعنيم وال أبصيا  م وال أفئيدهتم مين (ولقد مكنا م فيما إن مكناح 
 [)  26ش،  إذ حانوا نحدون آبايت هللا وحال هبم ما حانوا به يستنز ون]
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ن  يم )وهنيم يف  يا استخال  ملوعظة املشفحني مبثل عا)  ليعلموا أن اليت قيد  عليى إ يالك عيا) قيا)  عليى إ يالك مي  
القوة والعد)  وليعلموا أن القوم حانوا ميثلنم مسيتجمعني قيوى العقيل واحليس وأهنيم أمهليوا االنتفيا  بقيوا م فجحيدوا آبايت 
هللا واسييتنزؤوا هبييا وبوعيييده فحييال هبييم مييا حييانوا يسييتنزئون بييه  وقييفيو يعلمييون أن حيياهلم مثييل احلييال احملكييية عيين أولئييك 

 فليتنيأوا ملا سيحل هبم. 
وإلفييا)ة  يييا االسييتخال  يييري أسييلوب الكييالم إىل خطيياب املشييفحني ميين أ ييل مكيية  فايفمليية يف موضييع احلييال ميين واو  

 ايفماعة يف (قالوا أجئتنا) وا ل مستعمل يف التعجيب من عدم انتفاعنم مبوا ب عقوهلم. 
 التعجيب. ودحيد  يا ا ل بالم القسم مع أن مفا)ه ال شك فيه مصفو  إىل امل الغة يف  
والتمكني: إعطا  املكنة  بفتح امليم وحسف الكا   و ، القد ة والقوة. يقال: مكين مين حييا ومتكين منيه  إذا قيد  علييه.  

ويقال: مكنه يف حيا  إذا جعل له القد ة على مدخول حف  الظففية فيفسف مبيا يليي  بييلك الظيف  قيال وعياىل (مكنيا م 
 األنعام. يف األ ض ما مل منكن لكم) يف سو ة 

فاملعىن: جعلنا هلم القد ة يف اليت مل منكنكم فيه أت من حل ما  كن فيه األقوام واألمم  ووقدم عنيد قوليه وعياىل (أمل ييفوا   
 حم أ لكنا من ق لنم من قفن مكنا م يف األ ض) يف أول األنعام فضم إليه ما  نا. 

 ما مكناحم فيه.  و(ما) من قوله (فيما) موصولة. و(إن) انفية  أت يف اليت 
ومعىن مكناحم فيه: مكناحم يف مثله أو يف نوعه فإن األجناس واألنوا  من اليوات حقيائ  معنويية ال وتغيري موا  نيا وإمنيا  

ختتلف بوجو) ا يف ايفزئيات  فليلك حسن وعدية فعل (مكناحم) ريف  الظففيية إىل ضيمري اسيم املوصيول الصيا)ل عليى 
  األمو  اليت مكنت مننا عا).

ومن بديع النظم أن جا  النف،  نا رف  (إن) النافية مع أن النف، هبا أقل استعماال من النف، ب(ما) النافيية قصيدا  نيا  
لييدفع الكفا يية ميين وييوايل مثلييني يف النطيي   ومهييا (مييا) املوصييولة و(مييا) النافييية وإن حييان معنامهييا  تلفييا  أال وييفى أن العييفب 

  فإن أصلنا: (ما ما) مفح ة من (ما) الظففية و(ما) الزائدة إلفا)ة الشفك مثل (أينما). عوضوا اهلا  عن األلف يف (منما)
 قال يف الكشا : ولقد أي  أبو الطيب يف قوله:          

لعمفك ما ما ابن منك لضا ب وأقول ومل يتعقب ابن جين وال يريه  ن شفح الديوان من ق ل عليى املتنييب وقيد وقيع مثليه   
 عف املتقدمني حقول خطام اقاشع،:          يف ضفو ات ش

 وصاليات حكما يؤثفني وال يغتفف مثله للمولدين.   
 فأما إذا حانت (ما) انفية وأ ا) املتكلم دحيد ا دحيدا لفظيا  فاإلويان رف  (إن) بعد (ما) أحفى حما يف قول النابغة:           
ونييؤت حجيييم احلييوض أثلييم خاشييع  وفائييدة قولييه (وجعلنييا هلييم يعييا              مييا) حكحييل العييني مييا إن أبينيييه            

وأبصا ا وأفئدة) أهنم مل ينقصنم ش،  من شأنه أن رل إب) احنم احل  لوال العنا)  و يا وعفيض مبشيفح، قيفيو  أت أنكيم 
تحد فيوشك أن يكون ايفزا   حفمتم أنفسكم االنتفا  بسمعكم وأبصا حم وعقولكم حما حفموه  واحلالة متحدة والس ب م

 حيلك. 
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وإففا) السمع )ون األبصا  واألفئدة للوجه اليت وقدم يف قوله (قل أ أيتم إن أخي هللا يعكم وأبصا حم) يف سو ة األنعام  
 وقوله (أمن  لك السمع واألبصا ) يف سو ة يونس. 

ون (شي، ) اقيفو  ب(مين) الزائيدة انئ يا عين و(من) يف قوله (من ش، ) زائيدة للتنصيي  عليى انتفيا  ايفينس فلييلك يكي 
 املفعول املطل  ألن املفا) بش،  من اإلينا   وح  (ش، ) النصب وإمنا جف بدخول حف  ايفف الزائد. 

و(إذ) ظف   أت مدة جحو) م و و مسيتعمل يف التعلييل السيتوا  ميؤ)ى الظيف  وميؤ)ى التعلييل ألنيه مليا جعيل الشي،   
مييان جحيد م آبايت هللا حميا يسييتفا) مين إضييافة (إذ) إىل ايفملية بعيد ا  علييم أن لييلك الزمييان مين اإلينيا  معلقييا نفييه بز 

 دثريا يف نف، اإلينا . 
 واايت هللا )الئل إ ا)وه من معجزات  سوهلم ومن اللا ني الدالة على صدل ما )عا م إليه.  
 ايت القفان ألهنا مجعت حقيقة اآلايت ابملعنيني. وقد انط   مثاهلم على حال املشفحني فإهنم جحدوا آبايت هللا و ، ا 
وحال هبم: أحاك هبم و(ما حانوا به يستنزئون) العياب  عدل عن ايه الصفيح إىل املوصول للتن يه عليى ضيالهلم وسيو   

 نظف م. 
 [)  27(ولقد أ لكنا ما حولكم من القفى وصففنا اآلايت لعلنم يفجعون] 
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ثل رال عا) مع  سوهلم أبن ذلك املثل ليس وحيدا يف اببه فقد أ لك هللا أقواما اخفين من جماو ينم متاثل أو ع ضفب امل  

أحواهلم أحوال املشفحني  وذحيف م أبن قيفا م قفي ية ميننم يعففنيا مين يعففوهنيا ويسيمع عننيا الييين مل يفو يا  و ي، قيفى نيو) 
معطوفية عليى مجلية (واذحيف أخيا عيا)) اخل  وحيين عين إ يالك األقيوام وقوم لوك وأصحاب األيكة وس أ وقيوم و يع  وايفملية 

إب الك قفا م م الغة يف استئصاهلم ألنه إذا أ لكت القفيية مل ي ي  أحيد مين أ لنيا حميا حيىن عنيرتة بشيك الثيياب عين شيك 
 ايفسد يف قوله: فشككت ابلفمح األصم ثيابه ومنه قوله وعاىل (وثيابك فطنف). 

عنييا ابعت ييا  مييا وييدل عليييه ميين الغييفض املقصييو) مننييا و ييو اإلقييال  عيين الشييفك ووكييييب الفسييل  ووصييفيف اآلايت ونوي 
وأصل معىن التصفيف التغيري والت ديل ألنه مشت  من الصيف  و يو اإلبعيا). وحيين بيه  نيا عين الت ييني والتوضييح ألن وعيد) 

 أنوا  األ)لة يزيد املقصو) وضوحا. 
ن ابحلجة واقا)لية النظفيية  وات ة ابلتندييد عليى الفعيل  وأخيفى ابلوعييد  وميفة ابلتييحري ومعىن ونويع اآلايت أهنا ات ة وكو  

 ابلنعم وشكف ا. ومجلة (لعلنم يفجعون) مستأنفة إلنشا  الرتج، وموقعنا موقع املفعول ألجله  أت  جا   جوعنم. 
 وعيياىل يسييتعمل جمييازا يف الطلييب  أت والفجييو   نييا جميياز عيين اإلقييال  عمييا  ييم فيييه ميين الشييفك والعنييا)  والفجييا  ميين هللا 

ووسعة هلم وإمناال ليتدبفوا ويتعظوا. و ييا وعيفيض مبشيفح، أ يل مكية فنيم سيوا  يف وكيوين ضيفوب وصيفيف اآلايت زاي)ة 
 على ما صف  هلم من اايت إعجاز القفان والكالم على (لعل) يف حالم هللا وقدم يف أوائل ال قفة. 
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[) وففييع عليى ميا 28من )ون هللا قفابان اهلة بل ضلوا عننم وذلك إفكنم وميا حيانوا يفيرتون] (فلوال نصف م اليين اختيوا 
وقدم من املوعظة بعياب عا) املفصل  وبعياب أ ل القفى اقمل  فف  عليه ووبيخ موجه إىل اهلتنم إذ قعدوا عن نصف م 

كة على طفيقية ووجييه النني، وحنيوه لغيري املنني، ليجتنيب وختليصنم قد ة هللا علينم  واملقصو) ووجيه التوبيخ إىل األمم املنل
 املنن، أس اب املنن، عنه حقوهلم ال أعففنك وفعل حيا  وال أ ينك  نا. 

واملقصو) هبيا التوبيخ ختطئة األمم اليين اختيوا األصنام للنصف والدفع وذلك مستعمل وعفيضا ابلسامعني املماثلني هلم يف  
ستتماما للموعظة والتيوبيخ بطفيي  التنظيري وقيياس التمثييل  ولييلك عقيب بقوليه (بيل ضيلوا عيننم) ع ا)ة اهلة من )ون هللا ا

 ألن التوبيخ ال اىل معىن نف، النصف. 
وحف  (لوال) إذا )خل على مجلة فعلية حان أصله الداللة على التحضيض  أت حتضيض فاعل الفعيل الييت بعيد (ليوال)  

اعيل ييري املخاطييب ابلكيالم حانيت (ليوال) )اليية عليى التيوبيخ وحنيو إذ ال طائييل يف عليى حتصييل ذليك الفعيل  فييإذا حيان الف
 حتضيض املخاطب على فعل يريه. 

واإلويان ابملوصول ملا يف الصلة من التن يه على ا طأ والغلي  يف ع يا)هتم األصينام فليم وغين عيننم شييئا  حقيول ع يدة بين   
 الط يب:          

نيكيييم                      يشييف، يليييل صييدو  م أن وصييفعوا وعوملييت األصيينام معامليية العقييال  إن اليييين وفونينيييم إخيوا  
 إبطالل مجيع العقال  علينم جفاي على الغالب يف استعمال العفب حما وقدم يري مفة. 

مصيييد  بيييوزن يفيييفان  منصيييوب عليييى املفعيييول ألجليييه حكايييية ليييزعمنم املعيييفو  احملكييي، يف قوليييه وعييياىل  و(قفابان) 
(واليين اختيوا من )ونه أوليا  ما نع د م إال ليقفبوان إىل هللا زلفيى). و ييا املصيد  معيرتض بيني (اختييوا) ومفعوليه  و(مين 
)ون هللا) يتعليي  ب(اختيييوا). و()ون) مبعييىن امل اعييدة  أت متجيياوزين هللا يف اختيياذ األصيينام اهليية و ييو حكاييية حليياهلم لييزاي)ة 

 وشويننا ووشنيعنا. 
ىن لكن إضفااب واسيتد احا بعيد التيوبيخ ألنيه يف معيىن النفي،  أت ميا نصيف م الييين اختييو م اهلية وال قفبيو م إىل و(بل) مبع 

 هللا ليدفع عننم العياب  بل ضلوا عننم  أت بل يابوا عننم وقت حلول العياب هبم. 
أت ييييابوا عيييننم وليييو حضيييفوا  والضيييالل أصيييله: عيييدم اال تيييدا  للطفيييي  واسيييتعري لعيييدم النفيييع ابحلضيييو  اسيييتعا ة هتكميييية  

 لنصفو م  و يا نظري التنكم يف قوله وعاىل (وقيل ا)عوا شفحا حم فدعو م فلم يستجي وا هلم) يف سو ة القص . 
وأما قوله (وذلك إفكنم) فنو فيلكة يفملة (فلوال نصف م اليين اختيوا من )ون هللا) اخل وقفينة على االستعا ة التنكميية  

 م). يف قوله (ضلوا عنن
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واإلشا ة ب(ذلك) إىل ما وضمنه قوله (اليين اختيوا من )ون هللا قفابان اهلة) من زعم األصنام اهلة وأهنيا وقيفهبم إىل هللا    
 واإلفك بكسف اهلمزة. 

فرتا  الكييب واالفرتا : نو  من الكيب و و ابتكا  األخ ا  الكاذبة ويفا)  االختالل ألنه مشيت  مين فيفت ايفليد  فياال 
اليت يقوله  فعطف (ما حانوا يفرتون) على (إفكنم) عطف األخي  عليى األعيم  فيإن زعمنيم األصينام شيفحا    حييب 

 مفوت من ق ل فنو إفك. وأما زعمنم أهنا وقفهبم إىل هللا فيلك افرتا  اخرتعوه. 
) بصيييغة املضييا   للدالليية علييى أن افييرتا  م وإقحييام فعييل (حييانوا) للدالليية علييى أن افييرتا  م  اسييخ فييينم. وجميي،  (يفييرتون 

 متكف . 
[ قيالوا 29(وإذ صففنا إليك نففا من ايفن يستمعون القفان فلما حضفوه قالوا أنصتوا فلما قض، ولوا إىل قومنم مني ين] 

قومنيا أجي يوا  [ اي30اي قومنا إان يعنا حتااب أنزل من بعد موسى مصدقا ملا بني يديه يندت إىل احل  وإىل طفي  مستقيم]
[ ومين ال نيب )اعي، هللا فلييس مبعجيز يف األ ض 31)اع، هللا وامنوا به يغفف لكم من ذنوبكم ونيفحم مين عيياب ألييم]

[)  ييا ديييد للنييب صيلى هللا علييه وسيلم أبن سيخف هللا ايفين لإل يان 32وليس له من )ونه أوليا  أولئك يف ضالل م ني]
 هللا عليه وسلم مصدقا عند الثقلني ومعظما يف العاملني وذلك ما مل اصل لفسول ق له.  به وابلقفان فكان  سول هللا صلى

واملقصو) من نزول القيفان ليل ايفين ويوبيخ املشيفحني أبن ايفين و يم مين عيامل اخيف علميوا القيفان وأيقنيوا أبنيه مين عنيد هللا  
امل عيوث ابلقيفان و ين ييتكلم بلغية القيفان مل يزاليوا  واملشفحون و م من عامل اإلنس ومن جنس الفسول صلى هللا علييه وسيلم

يف  يب منه ووكييب وإصفا   فنيا موعظة للمشفحني بطفي  املضا)ة ألحواهلم بعد أن جفت ميوعظتنم ريال  ياثلينم يف 
 الكفف من جنسنم. 

خليت مين قي لنم مين ايفين ومناس ة ذحف إ ان ايفن ما وقدم من قوليه وعياىل (أولئيك الييين حي  عليينم القيول يف أميم قيد  
 واإلنس إهنم حانوا خاسفين). 

فايفملة معطوفة على مجلة (واذحف أخا عا)) عطف القصة على القصة ويتعل  قوله  نا (إذ صففنا) بفعل يدل علي  قوله  
 (واذحف أخا عا)) والتقديف : واذحف إذ صففنا إليك نففا من ايفن. 

حف  يا للمشفحني وإن حانوا ال يصدقونه لتسجيل بليوغ ذليك إليينم لينتفيع بيه مين وأمف هللا  سوله صلى هللا عليه وسلم بي  
 ينتدت ولتكتب و عته على اليين ال ينتدون. 

وليس يف  يه اآليية ميا يقتضي، أن هللا أ سيل ضميدا صيلى هللا علييه وسيلم إىل ايفين واختليف املفسيفون هلييه اآليية يف أن   
عليه وسلم أو بدون علميه. ففي، جيامع الرتمييت عين ابين ع ياس قيال  ميا قيفأ  سيول ايفن حضفوا بعلم من النيب صلى هللا 

هللا صلى هللا عليه وسلم على ايفن وال  ا م  انطل   سول هللا يف طائفة من أصحابه عامدين إىل سول عكاجل فلما حانوا 
القييفان  جعييوا إىل قييومنم  بنخليية  اسييم موضييع  و ييو يصييل، أبصييحابه صييالة الفجييف وحييان نفييف ميين ايفيين فيييه فلمييا يعييوا 

 فقالوا: إان يعنا قفاان عج ا  . 
ويف الصحيح عن ابن مسعو)  افتقدان النيب صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة و و مبكة فقلنا ما فعيل بيه ايتييل أو واسيتطري  

 علينم القفان  . ف تنا بشف ليلة حىت إذا أص حنا إذا حنن به من ق ل حفا  فقال  أاتين )اع، ايفن فأويتنم فقفأت 
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وأايمييا حييان فنيييا احلييا)ث خييا ل عييا)ة و ييو معجييزة للنيييب صييلى هللا عليييه وسييلم. وقييد وقييدم قولييه وعيياىل (اي معشييف ايفيين  
 واإلنس أمل أيوكم  سل منكم يقصون عليكم ااييت) يف سو ة األنعام. 

 والصف : ال ع .  
 زيلنم منزلة اإلنس وبيانه بقوله(من ايفن). والنفف: عد) من الناس )ون العشفين. وإطالقه على ايفن لتن 
ومجلة (يستمعون القفان) يف موضع احلال من ايفن وحي  حانت احلال قيدا لعاملنا و و(صففنا) حان التقديف: يستمعون  

 منك إذا حضفوا فصا  ذلك مؤ)اي مؤ)ى املفعول ألجله. فاملعىن: صففنا م إليك ليستمعوا القفان. 
د إىل القيفان  ووعدييية فعيل حضييفوا إىل ضيمري القيفان وعدييية جمازيية ألهنييم إمنيا حضييفوا قيا   القييفان وضيمري (حضيفوه) عائيي 

 و و الفسول صلى هللا عليه وسلم. 
   
 

 4018صفحة : 
 
و(أنصييتوا) أمييف بتوجيييه األيييا  إىل الكييالم ا تمامييا بييه لييئال يفييوت منييه شيي، . ويف حييدي  جييابف بيين ع ييد هللا يف حجيية   

 يب صلى هللا عليه وسلم قال له  استنصت الناس    أت ق ل أن ي دأ يف خط ته. الو)ا  أن الن
ويف احليدي   إذا قلييت لصيياح ك ييوم ايفمعيية أنصييت واإلميام رطييب فقييد لغيوت    أت قييالوا حلنييم: أنصيتوا  حييل واحييد  

 يقوهلا لل قية حفصا على الوع، فنط  هبا مجيعنم. 
تقييديف مضييا   أت قضيييت قفا وييه  أت انتنييى النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم ميين وقضيي،  م ييين  للنائييب. والضييمري للقييفان ب 

القييفا ة حييني حضييفوا وابنتنائيييه ميين القييفا ة مت ميييفا) هللا ميين صييف  ايفييين ليسييتمعوا القييفان فوليييوا  أت انصييففوا ميين مكيييان 
ة األنييس ألجيل  يييه االسيتما  و جعيوا إىل حييي  يكيون جنسيينم و يو املعيل عنييه ب(قيومنم) علييى طفيقية اقياز  نييزل منزلي

احلاليية الشيي ينة راليية النيياس  فييإطالل القييوم علييى أميية ايفيين نظييري إطييالل النفييف علييى الففييي  ميين ايفيين املصييفو  إىل يييا  
 القفان. 

 واملني : املخل لل  يف.  
لم يتسييمعون ومعييىن (ولييوا إىل قييومنم منييي ين)  جعييوا إىل بييين جنسيينم بعييد أن حييانوا يف حضييفة النيييب صييلى هللا عليييه وسيي 

 القفان فأبلغو م ما يعوا من القفان  ا فيه التخويف من أبس هللا وعاىل ملن ال يؤمن ابلقفان. 
 والت شري ملن عمل مبا جا  به القفان.  
 وال شك أن هللا يسف هلم حضو  م لقفا ة سو ة جامعة ملا جا  به القفان حفاحتة الكتاب وسو ة اإلخال .  
 منا) إىل اخف ا م ينة لقوله (مني ين). ومجلة (قالوا اي قو  
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وحكاية ختاطب ايفن هبيا الكالم الييت  يو مين حيالم عيفيب حكايية ابملعيىن إذ ال يعيف  أن للجين معففية بكيالم اإلنيس   
وحيلك فعل (قالوا) جماز عن اإلفا)ة  أت أفا)وا جنسنم مبا فنموا منه بطفل االستفا)ة عند م معاين ما حك، ابلقول يف 

 آلية حما يف قوله وعاىل (قالت منلة أيينا النمل ا)خلوا مساحنكم).  يه ا
 وابتدأوا إفا)هتم أبهنم يعوا حتااب متنيدا للغفض من املوعظة بيحف الكتاب ووصفه ليستشف  املخاط ون ملا بعد ذلك.  
و اة اخف حتاب من حتيب ووصف الكتاب أبنه (أنزل من بعد موسى) )ون: أنزل على ضمد صلى هللا عليه وسلم ألن الت 

الشفائع نزل ق ل القفان  وأما ما جا  بعده فكتيب مكملية للتيو اة وم ينية هليا مثيل زبيو  )او) وإيييل عيسيى  فكأنيه مل ينيزل 
ش،  جديد بعد التو اة فلما نزل القفان جيا  هبيدت مسيتقل ييري مقصيو) منيه بييان التيو اة ولكنيه مصيدل للتيو اة و يا) إىل 

 ه التو اة. أزيد  ا  دت إلي
 و(ما بني يديه): ما س قه من األ)اين احل .  
ومعييىن (ينيييدت إىل احليي ): ينيييدت إىل االعتقيييا) احليي  ضيييد ال اطيييل ميين التوحييييد ومييا نيييب   وعييياىل ميين الصيييفات وميييا  

 يستحيل وصفه به. 
  شي ه ذليك ابلطفيي  املسيتقيم واملفا) ابلطفي  املستقيم: ما يسلك من األعمال واملعاملة. وما يرتوب عليى ذليك مين ايفيزا  

 اليت ال يضل سالكه عن القصد من سريه. 
ونوز أن يفا) ب(احل ) ما يشمل االعتقا) واألعمال الصاحلة. ويفا) ابلطفي  املستقيم الدالئل الدالة على احلي  ووزيييف   

 ال اطل فإهنا حالصفاك املستقيم يف إبالغ مت عنا إىل معففة احل . 
ومنم لال تمام مبا بعد الندا  و و(أجي وا )اع، هللا) اىل اخفه ألنه املقصو) من ووجيه ا طاب إىل قومنم وإعا)هتم ندا  ق 

وليييس املقصييو) إعييالم قييومنم مبييا لقييوا ميين عجيييب احلييوا)ث وإمنييا حييان ذلييك ووطئيية هليييا  وألن اخييتال  األيييفاض وجتييد) 
ليه (أينيا النياس) حميا وقيع يف خط ية حجية اليو)ا . واسيتعري الغفض  ا يقتض، إعا)ة مثل  يا الندا  حما يعيد ا طييب قو 

(أجي ييوا) ملعييىن: اعملييوا ووقلييدوا وشيي ينا للعمييل مبييا يف حيييالم املييتكلم إبجابيية نييدا  املنييا)ت حمييا يف اآلييية (إال أن )عيييووكم 
 كم أن وعملوه. فاستج تم يل) أت إال أن أمفوكم فأطعتموين. ألن قومنم مل يدعنم )ا  إىل ش،   أت أطيعوا ما طلب من

و)اع، هللا نوز أن يكيون القيفان ألنيه سي   يف قيوهلم (إان يعنيا حتيااب أنيزل مين بعيد موسيى). وأطلي  عليى القيفان ()اعي،  
هللا) جميازا ألنيه يشييتمل عليى طلييب اال تيدا  هبييدت هللا  فشي ه ذليك بييدعا  إىل هللا واشيت  منييه وصيف للقييفان أبنيه ()اعيي، 

  ، اتبعة الستعا ة اإلجابة ملعىن العمل. هللا) على طفيقة الت عية و 
 ونوز أن يكون ()اع، هللا) ضمدا صلى هللا عليه وسلم ألنه يدعو إىل هللا ابلقفان.  
 وعطف (وامنوا به على) (أجي وا )اع، هللا) عطف خا  على عام.  
   
 

 4019صفحة : 
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ناس  الضمائف مع (يغفف لكم من ذنوبكم ونفحم من عياب وضمري (به) عائد إىل هللا  أت وامنوا اب   و و املناسب لت  
أليييم) أو عائييد إىل )اعيي، هللا  أت امنييوا مبييا فيييه أو امنييوا مبييا جييا  بييه  وعلييى االحتمييالني األخييريين يقتضيي، أن  ييؤال  ايفيين 

 مأمو ون ابإلسالم. 
  أنه جماب بفعل (يغفف)  ونوز أن وكيون و(من) يف قوله (من ذنوبكم) األظنف أهنا للتعليل فتتعل  بفعل (أجي وا) ابعت ا 

و عيضية  أت يغفف لكم بعض ذنوبكم فيكون ذلك احرتازا يف الوعد ألهنم مل يتحققوا وفصيل ميا يغفيف مين اليينوب وميا ال 
 يغفف إذ حانوا قد يعوا بعض القفان ومل ايطوا مبا فيه. 

 ة (من) يف اإلث ات حما وزا) يف النف،. ونوز أن وكون زائدة للتوحيد على  أت مجاعة  ن يفون زاي) 
وأما (من) اليت يف قوله (ونفحم من عياب أليم) فن، لتعدية فعيل (نيفحم) ألنيه يقيال: أجيا ه مين ظليم فيالن  مبعيىن منعيه  

 وأبعده. 
لعقييل ميين وحكاييية هللا  يييا عيين ايفيين وقفيييف ملييا قييالوه فيييدل علييى أن للجيين إ) احييا للمعيياين وعلييى أن مييا وييدل عليييه أ)ليية ا 

اإلهليييات واجييب علييى ايفيين اعتقييا)ه ألن منيياك التكليييف ابإلهليييات العقلييية  ييو اإل) اك  وأنييه نييب اعتقييا) املييد حات إذا 
ووجنت مدا حنم إلينا أو إذا ن نوا إلينا حما )ليت علييه قصية إبلييس. و يؤال  قيد ن نيوا إلينيا بصيففنم إىل اسيتما  القيفان 

مييا يعييوه مين القييفان وعلييى حسييب  ييا املعييىن يرتوييب ايفييزا  ابلعقياب حمييا قييال وعيياىل  و يم قييد ن نييوا قييومنم إلينيا إببييالغ
(ألمبن جننم من ايفنة والناس أمجعني)  وقال يف خطاب الشيطان (ألمبن جننم منك و ن و عك مننم أمجعني)  فأما 

قيفان مؤاخييون إذا مل يعمليوا هبيا وأهنيم ففو  الشفيعة فغري الئقة  ينس ايفين. وظيا ف اآليية أن  يؤال  الييين بلغيتنم )عيوة ال
 يعيبون. 

واختلفوا يف جزا  ايفن على اإلحسان فقال أبو حنيفة: ليس للجن ثواب إال أن نا وا من عياب النا  ع يقال هلم حونوا  
سييان وييفااب مثييل ال نييائم  وقييال مالييك والشييافع، وابيين أيب ليلييى والضييحاك: حمييا نييازون علييى اإلسييا ة نييازون علييى اإلح

 فيدخلون ايفنة. وحكى الفخف أن مناظفة جفت يف  يه املسألة بني أيب حنيفة ومالك ومل أ ه لغريه. 
و يييه مسييألة ال جييدوى هلييا وال نييب علييى املسييلم اعتقييا) شيي،  مننييا سييوى أن العييامل إذا مييفت هبييا اآلايت يتعييني عليييه  

 فنمنا. 
 عليى عيدم إجابتيه )اعييه  فمفعيول (معجيز) مقيد  )ل علييه ومعىن (فليس مبعجز يف األ ض) أنه ال ينجو من عقاب هللا 

املضا  إليه يف قوله ()اع، هللا) أت فليس مبعجز هللا  وقال يف سو ة ايفن (أن لن نعجز هللا يف األ ض ولن نعجيزه  يفاب) 
  و و نف، ألن يكون يعجز طال ه  أت انجيا من قد ة هللا عليه. والكالم حناية عن املؤاخية ابلعقاب.

واملقصيو) ميين قوليه (يف األ ض) وعميييم ايفنييات فجيفى علييى أسيلوب اسييتعمال الكييالم العيفيب وإال فييإن مكيان ايفيين يييري  
 معني. 

(ولييييس ليييه مييين )ونييييه أولييييا )  أت ال نصيييري ينصييييفه عليييى هللا وامييييه منييييه  فنيييو نفييي، أن يكييييون ليييه سييي يل إىل النجيييياة   
 ابالحتما  مبن يستطيع محايته من عقاب هللا. وذحف  يا وعفيض للمشفحني.  ابالستعصام مبكان ال و لغ إليه قد ة هللا  وال
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واسم اإلشا ة يف (أولئيك يف ضيالل م يني) للتن ييه عليى أن مين  ييه حياهلم جيديفون مبيا ييف) بعيد اسيم اإلشيا ة مين احلكيم  
 لتس ب ما ق ل اسم اإلشا ة فيه حما يف قوله (أولئك على  دى من  هبم). 

 تفا)ة من (يف ضالل م ني) جمازية إلفا)ة قوة ول سنم ابلضالل حىت حأهنم يف وعا   و الضالل. والظففية املس 
 وامل ني: الواضح  ألنه ضالل قامت احلج  واأل)لة على أنه ابطل.  
(أو مل يييفوا أن هللا اليييت خليي  السييماوات واأل ض ومل يعيي، للقنيين بقييا)  علييى أن اييي، املييووى بلييى إنييه علييى حييل شيي،   

[) عو) إىل االستدالل على إمكان ال ع  فنو متصل بقوله (والييت قيال لوالدييه أ  لكميا أوعيدانين أن أخيفج 33يف]قد
وقد خلت القفون من ق ل،) إىل قوله (أولئك اليين ح  علينم القول يف أمم قيد خليت مين قي لنم مين ايفين واإلنيس إهنيم  

ن األمييم إىل االسييتدالل علييى إبطييال ضييالهلم يف شييفحنم و ييو حييانوا خاسييفين) فنييو انتقييال ميين املوعظيية مبصييري أمثيياهلم ميي
الضالل اليت جفأ م على إحالة ال ع   بعد أن أطيل يف إبطال وعد) اآلهلة ويف إبطال وكيي نم ابلقفان ووكييي نم النييب 

 صلى هللا عليه وسلم. 
   
 

 4020صفحة : 
 
بقوله وعاىل (ما خلقنا السماوات واأل ض وما بيننيا إال و يا عو) على بد  فقد ابتدئت السو ة ابالحتجاج على ال ع    

 ابحل ) اآلية ويتصل بقوله (واليت قال لوالديه أ  لكما أوعدانين أن أخفج) إىل قوله (أساطري األولني). 
ن  يا والواو عاطفة مجلة االستفنام  و و استفنام إنكا ت  والفؤية علمية. واختري  يا الفعل من بني أفعال العلم  نا أل 

العلم عليه حجة بينة مشا دة  و ، )اللة خل  السماوات واأل ض من عدم  وذليك مين شيأنه أن يفيفض ابلعقيل إىل أن 
 هللا حامل القد ة على ما  و )ون ذلك من إحيا  األموات. 

 ووقعت (أن) مع اينا وخل ا سا)ة مسد مفعويل (يفوا).  
ت وموحد  وشأن ال ا  الزائدة أن ودخل على ا ل املنف،  ألن (أن) وقعت و)خلت ال ا  الزائدة على خل (أن) و و مث  

 يف خل املنف، و و(أمل يفوا). 
ووقع (بلى) جوااب عن االسيتفنام اإلنكيا ت. وال يفي يك يف  ييا ميا شيا  عليى ألسينة املعيفبني أن االسيتفنام اإلنكيا ت يف  

ف، النف، إث اات  فكان الشيأن أن يكيون جوابيه ريف  (نعيم) )ون دويل النف،  و و  نا اوصل بفعل منف، ب(مل) فيصري ن
(بلييى)  ألن حييالم املعييفبني أ ا)وا بييه أنييه يف قييوة منفيي، عنييد املسييتفنم بييه  ومل يفيييدوا أنييه يعامييل معامليية النفيي، يف األحكييام. 

 وحون الش،  مبعىن ش،  ال يقتض، أن يعطى مجيع أحكامه. 
 ق له فاملشفحون ال ينكفونه فال وعجيب يف شأنه.  وضل التعجيب  و خل (أن) وأما ما 
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ووقو  ال ا  يف خل (أن) و و(بقا) ) ابعت ا  أنه يف حيز النف، ألن العامل فييه و يو حيف  (أن) وقيع يف موضيع مفعيويل  
ت: فعل (يفوا) اليت  و منف، فسفى النف، للعامل ومعموله  فقفن ابل ا  ألجل ذلك  ويف الكشيا   قيال الزجياج ليو قلي

 ما ظننت أن زيدا بقائم جاز  حأنه قيل: أليس هللا بقا) ) اه. 
وقال أبو ع يدة واألخفو: ال ا  زائدة للتوحيد حال ا  يف قوله (وحفى اب  شنيدا) يفيدان أهنا زائدة يف اإلث ات عليى وجيه  

 الندو . 
أن هللا يري قا)  عليى أن ايي، امليووى  وأما موقع ايفواب رف  (بلى) فنو جواب حمليو  )ل عليه التعجيب من ظننم  

 فإن ذلك يتضمن حكاية عننم أن هللا ال اي، املووى  فأجيب بقوله (بلى) وعليما للمسلمني وولقينا ملا ني وهنم به. 
 وحف  (بلى) ملا حان جوااب حان قائما مقام مجلة وقديف ا:  و قا)  على أن اي، املووى.  
ف علييى مجليية (اليييت خليي  السييماوات واأل ض). وقولييه (مل يعيي،) مضييا   عييي، ميين ابب ومجليية (ومل يعيي، للقنيين) عطيي 

  ض،  ومصد ه الع، بكسف العني و و العجز عن العمل أو عن الكالم  ومنه الع، يف الكالم  أت عسف اإلابنة. 
ناسي اهتا  فكانيت اب  املالبسية ووعديته ابل ا   نا بالية ليفيد انتفا  عجزه عن صنعنا وانتفا  عجزه يف ودبري مقا)يف يا وم 

 صاحلة لتعلي  ا ل  ابلع، مبعنييه. 
وحثري من أئمة اللغو يفون أن الع، يطل  على التعب وعن عجز الفأت وعجيز احليلية. وعين الكسيائ، واألصيمع،: العي،   

) ج عليييه الفاييييب خييا  ابلعجييز يف احليليية واليييفأت. وأمييا اإلعيييا  فنيييو التعييب ميين املشيي، وحنيييوه  وفعلييه أعيييا  و ييييا مييا 
 وصاحب القاموس. 

 وظا ف األساس: أن أعيا ال يكون إال متعداي  أت مهزوه مهزة وعدية فنيا قول كل .  
 وزعم أبو حيان أن مثله مقصو  على السما . قلت: و و  اجع إىل وناز  العاملني.  
بدقائ  ميا يقتضييه نظيام السيماوات واأل ض  وعلى  يا الفأت يكون قوله وعاىل  نا (ومل يع،) )اال على سعة علمه وعاىل 

ليوجدمها وافيني به  ووكون )اللته على أنه قديف عليى إنا)مهيا بداللية الفحيوى أو يكيون إيكيال أميف قد ويه عليى خلقنميا 
لزوم إىل علم املخاط ني  ألهنم مل ينكفوا ذلك  وإمنا قصد ون يننم إىل ما يف نظام خلقنما من الدقائ  واحلكم ومن مجلتنا 

 ايفزا  على عمل الصاحلات والسيئات. 
 وعليه أيضا وكون وعدية فعل (يع،) ابل ا  متعينة.  
وقفأ ايفمنو  (بقيا) ) ابملوحيدة بصييغة اسيم الفاعيل. وقيفأه يعقيوب (يقيد ) بتحتيية يف أوليه عليى أنيه مضيا   مين القيد ة   

 ووكون مجلة (يقد ) يف ضل خل (أن). 
قديف) ويييل يفملة (بلى) ألن  يه وفييد القيد ة عليى خلي  السيماوات واأل ض وإحييا  امليووى ومجلة (إنه على حل ش،   

 ويري ذلك من املوجو)ات ا ا جة عن السماوات واأل ض. 
ودحيد الكالم رف  (أن) لف) إنكا  م أن  كن إحييا  هللا امليووى  ألهنيم مليا أحيالوا ذليك فقيد أنكيفوا عميوم قد ويه وعياىل  

 . على حل ش، 
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 4021صفحة : 

 
وهليه النكتة ج،  يف القيد ة عليى إحييا  امليووى بوصيف (قيا) )  ويف القيد ة عليى حيل شي،  بوصيف (قيديف) الييت  يو   

 أحثف )اللة على القد ة من وصف (قا) ). 
[) موقيع 34ن](ويوم يعفض اليين حففوا على النا  أليس  يا ابحل  قالوا بلى و بنيا قيال فييوقوا العيياب مبيا حنيتم وكفيفو  

 يا الكالم أن عفض املشفحني على النا  من اك  ايفزا  الواقع بعد ال ع   فلما ذحف يف اآلية اليت ق لنيا االسيتدالل عليى 
إمكان ال ع  أعقب مبا اصل هلم يوم ال ع  مجعا بني االستدالل واإلنيا   وذحف من ذليك ميا يقيال هليم  يا ال  ندوحية 

مجعا بني ما  ) به يف الدنيا من قوله (قالوا) وميا ييف)ون يف عليم أنفسينم ييوم ايفيزا  بقيوهلم (بليى هلم عن االعرتا  لطئنم 
 و بنا). 

وايفملة عطف على مجلة (أو مل يفوا أن هللا اليت خل  السيماوات واأل ض) اخل. وأول ايفملية املعطوفية قوليه (ألييس  ييا  
 يين حففوا يوم يعفضون على النا . ابحل ) ألنه مقول فعل قول ضيو  وقديفه: ويقال لل

 
 ووقد  الظف  على عامله لال تمام بيحف ذلك اليوم لزاي)ة وقفيفه يف األذ ان.  
 وذحف (اليين حففوا) إظنا  يف مقام اإلضما  لإل ا  ابملوصول إىل علة بنا  ا ل  أت يقال هلم ذلك ألهنم حففوا.  
 د (قال فيوقوا العياب). واإلشا ة إىل عياب النا  بدليل قوله بع 
 واحل : الثابت.  
واالستفنام وقفيفت وونيد  عليى ميا حيانوا يزعميون أن ايفيزا  ابطيل وحييب  وقيالوا (وميا حنين مبعييبني)  وإمنيا أقسيموا عليى   

فيف  حالمنم بقسم (و بنا) قسما مستعمال يف الندامية والتغليي  ألنفسينم وجعليوا املقسيم بيه بعنيوان اليفب حتننيا وختضيعا. و 
 على إقفا  م (فيوقوا العياب). واليول جماز يف اإلحساس. واألمف مستعمل يف اإل انة. 

(فاصل حما صل أولوا العزم من الفسيل وال وسيتعجل هليم حيأهنم ييوم ييفون ميا يوعيدون مل يل ثيوا إال سياعة مين هنيا ) وففييع  
 عليه وسلم  علنيم القيفان مفيرتى واسيتنزائنم بيه على ما س   يف  يه السو ة من وكييب املشفحني  سالة ضمد صلى هللا

ومبا جا  به من ال ع  ابتدا  من قوله (وإذا وتلى علينم اايونا بينات قال اليين حففوا للح  ملا جا  م  يا سحف م يني)  
وضيفب ليه وما اوصل به من ضفب املثل هلم بعا). فأمف الفسول صلى هللا عليه وسلم ابلصل على ما لقيه مننم مين أذى  

 املثل ابلفسل أويل العزم. 
ونوز أن وكيون الفيا  فصييحة. والتقيديف : فيإذا علميت ميا حيان مين األميم السيابقة وعلميت حييف انتقمنيا ميننم وانتصيفان  

 بفسلنا فاصل حما صلوا. 
 وأولوا العزم: أصحاب العزم  أت املتصفون به.  
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وعاىل (فإذا عزميت فتوحيل عليى هللا) وقيال (وال وعزميوا عقيدة النكياح  والعزم: نية ضققة على عمل أو قول )ون وف)). قال 
 حىت ي لغ الكتاب أجله). وقال سعد ابن انشب من شعفا  احلماسة يعين نفسه:           

ا إذا  م ألقى بني عينيه عزميه                      ونكب عن ذحف العواقب جان ا والعزم احملمو) يف الدين: العيزم عليى مي  
فيه وزحية النفس وصالح األمة  وقوامه الصيل عليى املكيفوه وابعي  التقيوى  وقوويه شيدة املفاق ية أبن ال يتنياون امليؤمن عين 
ضاس ته نفسه قال وعاىل (وإن وصلوا ووتقوا فإن ذلك من عزم األمو ) وقال (ولقد عندان إىل ا)م من ق ل فنس، ومل ييد 

امل التكليف  وعلى  يا وكون (من) يف قوله (من الفسل) و عيضية. وعن ابين ع ياس له عزما). و يا ق ل   وك ا)م إىل ع
 أنه قال: حل الفسل أولو عزم  وعليه وكون (من) بيانية. 

و ييه اآلييية اقتضييت أن ضمييدا صيلى هللا عليييه وسييلم ميين أويل العيزم ألن وشيي يه الصييل اليييت أميف بييه بصييل أويل العييزم ميين  
 نه  تثل أمف  به  فصله مثيل لصل م  ومن صل صل م حان مننم ال ضالة. الفسل يقتض، أنه مثلنم أل

وأعقب أمفه ابلصل بننيه عن االستعجال للمشفحني  أت االستعجال هلم ابلعياب  أت ال وطلب منا وعجيله هلم وذليك  
 عليه وسلم بكسب عزمه قوة. ألن االستعجال ينايف العزم وألن يف دخري العياب وطويال ملدة صل الفسول صلى هللا 

 ومفعول (وستعجل) ضيو  )ل عليه املقام  وقديفه: العياب أو اهلالك.  
والالم يف (هلم) الم وعدية فعل االستعجال إىل املفعيول ألجليه  أت ال وسيتعجل ألجلنيم  والكيالم عليى حيي  مضيا   

 إذ التقديف: ال وستعجل هلالحنم. 
   
 

 4022صفحة : 
 
م يوم يفون ما يوعدون مل يل ثوا إال ساعة من هنا ) وعلييل للنني، عين االسيتعجال هليم ابلعيياب أبن العيياب ومجلة (حأهن  

 واقع هبم فال يؤثف يف وقوعه وطويل أجله وال وعجيله  قال مفة بن عدا  الفقعس،  ولعله أخي قوله من  يه اآلية:          
إذا أنت أ) حت اليت حنت وطليب و يم عنيد حلوليه منيي طيول امليدة        حأنك مل وس   من الد يف لييلة                  

 يش ه حاهلم حال عدم املنلة إال ساعة قليلة. 
و(ميين هنييا ) وصييف السيياعة  وختصيصيينا هبيييا الوصييف ألن سيياعة الننييا  و ييدو للنيياس قصييرية ملييا للنيياس يف الننييا  ميين  

 ا يشغله. الشوايل لال  ساعة الليل وطول إذ ال ند السا ف شيئ
 
فييالتنكري للتقليييل حمييا يف حييدي  ايفمعيية قولييه صييلى هللا عليييه وسييلم  وفيييه سيياعة يسييتجاب فينييا الييدعا     وأشييا  بيييده  

 يقللنا  والساعة جز  من الزمن. 
(بالغ) فيلكة ملا وقدم أبنه بالغ للنياس ميؤمننم وحيافف م لييعلم حيل حظيه مين ذليك  فقوليه (بيالغ) خيل م تيدإ ضييو   

ه:  يا بالغ  على طفيقة العنوان والطالع حنو ما يكتب يف أعلى الظنري  ظنري من أمري املؤمنني    أو ما يكتيب يف وقديف 
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أعلى الصكوك حنو  إيدا  وصية    أو ما يكتب يف التأليف حنو ما يف املوطأ  وقوت الصالة  . ومنه ما يكتيب يف أعيايل 
 . املنشو ات القضائية والتجا ية حلمة  إعالن  

وقد يظنف اسم اإلشا ة حما يف قوله وعاىل ( يا بالغ للناس)  وقول سي ويه   يا ابب علم ما الكلم من العفبية    وقال  
 وعاىل (إن يف  يا ل اليا لقوم عابدين). 

 ت). وايفملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا على طفيقة الفيلكة والتحصيل مثل مجلة (ولك عشفة حاملة)  (ولك أمة قد خل 
[) فيف  عليى مجلية (حيأهنم ييوم ييفون ميا يوعيدون) إىل (مين هنيا )  أت فيال يصييب 35(فنل ينلك إال القوم الفاسقون] 

 العياب إال املشفحني أمثاهلم. 
 واالستفنام مستعمل يف النف،  وليلك صح االستثنا  منه حقوله وعاىل (ومن يفيب عن ملة إبفا يم إال من سفه نفسه).  
فيع أنه قد اوضح  ا يعت أنه ال ينلك إال القوم الفاسقون  وذلك من قوله (قل ما حنت بيدعا مين الفسيل)  ومعىن التف 

وقولييه (لتنييي  اليييين ظلمييوا وبشييفى للمحسيينني) إىل قولييه (وال  ييم ازنييون)  وقولييه (ولقييد أ لكنييا مييا حييولكم ميين القييفى) 
 اآلية. 

إن ميا حكي، فيميا مضيى بعضيه إ يالك حقيقي، مثيل ميا يف قصية عيا)  واإل الك مستعمل يف معنيييه احلقيقي، واقيازت  في 
وما يف قوله (ولقد أ لكنا ما حولكم من القفى)  وبعضه جمازت و و سو  احليال  أت عيياب اآلخيفة: وذليك فيميا حكي، 

 من عياب الفاسقني. 
ة اليين عنا م القيفان فكيان ووعفيف (القوم) وعفيف ايفنس  و و مفيد العموم  أت حل القوم الفاسقني فيعم مشفح، مك 

 هليا التففيع معىن التيييل. 
والتع ري ابملضا   يف قوله (فنل ينلك) على  يا الوجيه لتغلييب إ يالك املشيفحني الييت مليا يقيع عليى أ يالك األميم الييين  

 ق لنم. 
يية  فيكيون إظنيا ا يف ولك أن جتعل وعفيف العنيد  أت القيوم املتحيدث عيننم يف قوليه (حيأهنم ييوم ييفون ميا يوعيدون) اآل 

 مقام اإلضما  لإل ا  إىل س ب إ الحنم أنه اإلشفاك. 
 واملفا) ابلفس   نا الفس  عن اإل ان و و فس  اإلشفاك.  
 وأفا) االستثنا  أن يري م ال ينلكون  يا اهلالك  أو  م اليين امنوا وعملوا الصاحلات.   
 بسم هللا الفمحن الفحيم  
 سو ة ضمد  
 
 يه السيو ة يف حتيب السينة  سيو ة ضميد  . وحييلك وفمجيت يف صيحيح ال خيا ت مين  وايية أيب ذ  عين ال خيا ت  ييت  

 وحيلك يف التفاسري قالوا: ووسمى  سو ة القتال  . 
 ووقع يف أحثف  واايت صحيح ال خا ت  سو ة اليين حففوا  .  
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ه وسلم يف اآلية الثانية مننا فعففت به ق ل سو ة ال عمفان واألشنف األول  ووجنه أهنا ذحف فينا اسم النيب صلى هللا علي 
 اليت فينا (وما ضمد إال  سول). 

وأمييا وسييميتنا  سييو ة القتييال  فبهنييا ذحييفت فينييا مشييفوعية القتييال  وألهنييا ذحييف فينييا لفظييه يف قولييه وعيياىل (وذحييف فينييا  
لت سو ة) إىل قوله (وذحف فينا القتيال) أن املعيين هبيا  ييه القتال)  مع ما سيأيت أن قوله وعاىل (ويقول اليين امنوا لوال نز 

 السو ة فتكون وسميتنا  سو ة القتال  وسمية قفانية. 
   
 

 4023صفحة : 
 
و ، مدنية ابالوفيال حكياه ابين عطيية وصياحب اإلوقيان. وعين النسيف،: أهنيا مكيية. وحكيى القيفطيب عين الثعلييب وعين   

ه و م انشئ عما  وت عين ابين ع ياس أن قوليه وعياىل (وحيأين مين قفيية  ي، أشيد قيوة الضحاك وابن ج ري: أهنا مكية. ولعل
 من قفيتك) اآلية نزلت يف طفي  مكة ق ل الوصول إىل حفا   أت يف اهلجفة. 

 قيل نزلت  يه السو ة بعد يوم بد  وقيل نزلت يف يزوة أحد.  
  ة احلديد وق ل سو ة الفعد. وعدت السا)سة والتسعني يف عدا) نزول سو  القفان  نزلت بعد سو  
 واينا عدت يف أحثف األمصا  وسعا وثالثني  وعد ا أ ل ال صفة أ بعني  وأ ل الكوفة وسعا وثالثني.  
  
 أيفاضنا  
 معظم ما يف  يه السو ة التحفيض على قتال املشفحني  ووفييب املسلمني يف ثواب ايفنا).  
 ني ألهنم حففوا اب  وصدوا عن س يله  أت )ينه. افتتحت مبا يثري حن  املؤمنني على املشفح 
وأعلييم هللا امليييؤمنني أبنييه ال يسيييد) املشييفحني يف أعمييياهلم وأنييه مصيييلح املييؤمنني فكيييان ذلييك حفالييية للمييؤمنني ابلنصيييف عليييى  

 أعدائنم. 
 وانتقل من ذلك اىل األمف بقتاهلم وعدم اإلبقا  علينم.  
سلمني مبجا دة الكفا  وأن ال يدعو م إىل السيلم  وإنييا  املشيفحني أبن يصيي نم ميا وفينا وعد اقا دين ابيفنة  وأمف امل 

 أصاب األمم املكيبني من ق لنم. 
 ووصف ايفنة ونعيمنا  ووصف جننم وعياهبا.  
 ووصف املنافقني وحال اند اشنم إذا نزلت سو ة فينا احلض على القتال  وقلة ودبف م القفان ومواالهتم املشفحني.  
 هتديد املنافقني أبن هللا ينيب  سوله صلى هللا عليه وسلم بسيما م وحتييف املسلمني من أن يفوج علينم نفال املنافقني. و  
 وختمت ابإلشا ة إىل وعد املسلمني بنوال السلطان وحي  م إن صا  إلينم األمف من الفسا) والقطيعة.  
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صيييد  التحيييفيض عليييى القتييال بتوطئييية ل ييييان يضيييب هللا عليييى [) 1(اليييين حفيييفوا وصيييدوا عييين سييي يل هللا أضييل أعمييياهلم] 
الكياففين لكفييف م وصييد م النيياس عيين )ييين هللا وحتقييري أمييف م عنيد هللا ليكييون ذلييك مثييريا يف نفييوس املسييلمني حنقييا علييينم 

ريييل  وحفا ييية فتثييو  فييينم مهيية اإلقييدام علييى قتييال الكيياففين  وعييدم االحييرتاث مبييا  ييم فيييه ميين قييوة  حييني يعلمييون أن هللا
 املشفحني وينصف املؤمنني  فنيا متنيد لقوله (فإذا لقيتم اليين حففوا). 

ويف االبتييدا  ابملوصييول والصييلة املتضييمنة حفييف اليييين حفييفوا ومنيياواهتم لييدين هللا وشييوي  ملييا يييف) بعييده ميين احلكييم املناسييب  
 وصد م  وبفاعة استنالل للغفض املقصو). للصلة  وإ ا  ابملوصول وصلته إىل علة احلكم عليه اب ل  أت ألجل حفف م 

 والكفف: اإلشفاك اب  حما  و مصطلح القفان حيثما أطل  الكفف جمف)ا عن قفينة إ ا)ة يري املشفحني.  
وقد اشتملت  يه ايفملة على ثالثة أوصا  للمشفحني. و ،: الكفف  والصد عن سي يل هللا  وضيالل األعميال الناشيئ  

  عن إضالل هللا إاي م.
 والصد عن س يل:  و صف  الناس عن متابعة )ين اإلسالم  وصففنم أنفسنم عن يا  )عوة اإلسالم بطفي  األوىل.  
وأضيف الس يل إىل هللا ألنه الدين اليت ا وضاه هللا لع ا)ه (إن الدين عند هللا اإلسالم). واستعري اسم الس يل للدين ألن  

  يل السائف فيه إىل بغيته. الدين يوصل إىل  ضى هللا حما يوصل الس
 ومن الصد عن س يل هللا صد م املسلمني عن املسجد احلفام قال وعاىل (ويصدون عن س يل هللا واملسجد احلفام).  
وميين الصييد عيين املسييجد احلييفام: إخييفاجنم الفسييول صييلى هللا عليييه وسييلم واملييؤمنني ميين مكيية  وصييد م عيين العمييفة عييام  

 احلدي ية. 
 يل هللا: إطعامنم الناس يوم بد  ليث توا معنم ويكثفوا حوهلم  فليلك قيل: إن اآلية نزلت يف املطعمني ومن الصد عن س  

يوم بد  وحانوا اثين عشف  جال من سا)ة املشفحني من قفيو. و م: أبو جنل  وعت ة بن  بيعة  وشي ة بن  بيعية  وأيب ابين 
اج  وأبيو ال خيرتت ابين  شيام  واحليا ث بين  شيام  وزمعية بين خلف  وأمية بن خلف  ون يه بن احلجياج  ومن يه بين احلجي

 األسو)  واحلا ث بن عامف بن نوفل  وحكيم بن حزام  و يا األخري أسلم من بعد وصا  من خرية الصحابة. 
وعييد مييننم صييفوان بيين أمييية  وسيينل بيين عمييفو  ومقيييس ايفمحيي،  والع يياس بيين ع ييد املطلييب  وأبييو سييفيان بيين حييفب   

 حسن إسالمنما ويف الثالثة اآلخفين خال . و يان أسلما و 
وميين الصييد عيين سيي يل هللا صييد م النيياس عيين يييا  القييفان (وقييال اليييين حفييفوا ال وسييمعوا هليييا القييفان والغييوا فيييه لعلكييم  

 وغل ون). 
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ل إىل مكييان يييفا) و ييو واإلضييالل: اإلبطييال واإلضيياعة  و ييو يفجييع إىل الضييالل. وأصييله ا طييأ للطفييي  املسييلوك للوصييو   

 يستلزم املعاين األخف. 
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و ييا اللفييظ  شيي  املوقييع  نيا ألن هللا أبطييل أعمياهلم اليييت و يدو حسيينة  فليم يثيي نم علينيا ميين صيلة  حييم  وإطعيام جييائع   
وحنومها  وألن من إضالل أعماهلم أن حان يالب أعمياهلم ع ثيا وسييئا وألن مين إضيالل أعمياهلم أن هللا خييب سيعينم فليم 
اصلوا منه على طائل فياهنزموا ييوم بيد  وذ يب إطعيامنم ايفييو ابطيال  وأفسيد ويدبري م وحييد م للفسيول صيلى هللا علييه 
وسلم فلم يشفوا يليلنم يوم أحد  ع ووالت اهنزاماهتم يف املواقيع حلنيا قيال وعياىل (إن الييين حفيفوا ينفقيون أميواهلم ليصيدوا 

 حسفة ع يغل ون).  عن س يل هللا فسينفقو ا ع وكون علينم
[)  ييا 2(واليين امنوا وعملوا الصاحلات وامنوا مبا نزل على ضمد و و احل  من  هبم حفف عيننم سييئاهتم وأصيلح ابهليم] 

مقابل ففي  اليين حففوا و و ففي  اليين امنوا وعملوا الصاحلات  وإيفا) املوصول وصلته لإل ا  إىل وجه بنا  ا ل وعلته  
 هنم اخل حفف عننم سيئاهتم. أت ألجل إ ا

وقييد جييا  يف مقابليية األوصييا  الثالثيية اليييت أث تييت لليييين حفييفوا بثالثيية أوصييا  ضييد ا للمسييلمني و يي،: اإل ييان مقابييل  
الكفف  واإل ان مبا نيزل عليى ضميد صيلى هللا علييه وسيلم مقابيل الصيد عين سي يل هللا  وعميل الصياحلات مقابيل بعيض ميا 

(حفف عننم سيئاهتم) مقابل بعض اخف  ا وضمنه (أضل أعماهلم)  (وأصيلح ابهليم) مقابيل بقيية وضمنه (أضل أعماهلم) و
 ما وضمنه (أضل أعماهلم). 

وزيد يف جانب املؤمنني التنويه بشأن القفان ابيفملة املعرتضة قوليه (و يو احلي  مين  هبيم) و يو نظيري لوصيفه بسي يل هللا يف  
 قوله (وصدوا عن س يل هللا). 

ن ايفاللة  نا بوصف الفب زاي)ة يف التنويه بشأن املسلمني عليى حنيو قوليه (وأن الكياففين ال ميوىل هليم) فلييلك مل وعل ع 
 يقل: وصدوا عن س يل  هبم. 

ووكفييري السييييئات يففاهنييا هليييم فييإهنم مليييا عمليييوا الصيياحلات حفيييف هللا عييننم سييييئاهتم الييييت اقرتفو ييا ق يييل اإل ييان  وحفيييف هليييم  
ننم بعيض الك يائف مبقيدا  يعلميه إذا حانييت قليلية يف جانيب أعمياهلم الصياحلات حميا قيال وعياىل (خلطييوا الصيغائف  وحفيف عي

 عمال صاحلا واخف سيئا عسى هللا أن يتوب علينم). 
 وال ال: يطل  على القلب  أت العقل وما رطف للمف  من التفكري و و أحثف إطالقه ولعله حقيقة فيه  قال امفؤ القيس:           
 فعا)ت عدا  بني ثيو  ونيعيجة                      وحان عدا  الوحو مين على ابل وقال:            
علييه القتيام سي،  الظين وال يال ومنيه قيوهلم: ميا ابليك? أت مياذا ظننيت حيني فعليت حييا  وقيوهلم: ال ي يايل  حأنيه مشييت    

       منه  أت ال رطف ب اله  ومنه بيت العقيل، يف احلماسة:    
 ون ك، حني نقتلكم عليكم                      ونقتلكم حأان ال ن الي، أت ال نفكف.   
 وحكى األز فت عن مجاعة من العلما   أت معىن ال أابيل: ال أحفه اه .  
 وأحس نم أ ا)وا وفسري حاصل املعىن ومل يض طوا وفسري معىن الكلمة.  
احلدي   حل أمف ذت ابل ال ي يدأ فييه رميد هللا فنيو أبيرت  . قيال اليوزيف ال طليوسي، ويطل  ال ال على احلال والقد . ويف  

يف شفح )يوان امف  القيس: قال أبو سعيد: حنت أقول للمعفت: حيف أص حت? فيقول: لري أصيلح هللا ابليك. ومل يوفيه 
 صاحب األساس حقه من ال يان وأ)جمه يف ما)ة  بلو  . 
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األمييو  حلنييا ألن وصييففات اإلنسييان ديت علييى حسييب  أيييه  فالتوحيييد أصييل صييالح ابل  وإصييالح ال ييال نمييع إصييالح  
املؤمن  ومنه ون ع  القوى املقاومة لبخطا  واألو ام اليت ولي س هبيا أ يل الشيفك  وحكا يا عيننم القيفان يف مواضيع حثيرية 

  واملعىن: أقام أنظا  م وعقوهلم فال يفكفون إال صاحلا وال يتدبفون إال انجحا.
(ذلك أبن اليين حففوا او عوا ال اطل وأن اليين امنوا او عوا احل  من  هبيم)  ييا و ييني للسي ب األصييل يف إضيالل أعميال  

 الكاففين وإصالح ابل املؤمنني. 
واإلويييان ابسييم اإلشييا ة لتمييييز املشييا  إليييه أحمييل متييييز ونوينييا بييه. وقييد ذحييفت  يييه اإلشييا ة أ بييع مييفات يف  يييه اآلايت  
 تتابعة للغفض اليت ذحفانه. امل
واإلشا ة إىل ما وقدم من ا يلين املتقيدمني  ومهيا (أضيل أعمياهلم) (وحفيف عيننم سييئاهتم وأصيلح ابهليم)  ميع اعت يا  علييت  

 ا لين املستفا)وني من اي، املوصول والصلتني وما عطف على حلتينما. 
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ليين حففوا او عيوا ال اطيل) اخل خيله  وال يا  للسي  ية وجمفو  يا يف موضيع ا يل عين اسيم واسم اإلشا ة م تدأ  وقوله (أبن ا  

اإلشا ة  أت ذلك حائن بس ب او ا  الكاففين ال اطل واو ا  امليؤمنني احلي   ومليا حيان ذليك جامعيا للخيلين املتقيدمني حيان 
 ا ل عنه متعلقا اب لين وس  ا هلما. 

لتففييي  ويسييمونه حعكسييه التفسييري ألن يف ايفمييع وفسييريا للمعييىن اليييت وشييرتك فيييه األشيييا  ويف  يييا ضسيين ايفمييع بعييد ا 
 املتففقة وقدم أو دخف. وشا ده قول حسان من أسلوب  يه اآلية:          

 قوم إذا حا بوا ضفوا عيدو يم                      أو حاولوا النفع يف أشياعنم نفعوا   
يحيييدثة                      إن ا الئيي  فيياعلم شييف ا الي يييد  قييال يف الكشييا : و يييا الكيييالم سييجية ولييك فينيييم ييييري م  

يسميه علما  ال يان التفسري  يفييد أنيه مين احملسينات ال ديعيية. ونقيل عين الز شيفت أنيه أنشيد لنفسيه مليا فسيف لطل تيه  ييه 
 اآلية. 

 فقيد عنه يف احلواش، قوله:           
 فول خيولينيم                      حما فجعت حتت الستو  العواو   به فجع الففسان  
وساق  من أييدينم ال ييض حييرية                      وزعيز  عين أجييا) ن املخانيي  ويف  ييه اآليية ضسين الط يال ميفوني   

 احدة بني فول وحتت. بني اليين حففوا واليين امنوا وبني احل  وال اطل. ويف بييت الز شفت ضسن الط ال مفة و 
واو ا  ال اطل واو ا  احل  متثيليان هليئيت العمل مبا أيمف به أ ية الشيفك أولييا  م وميا ييدعو إلييه القيفان  أت عمليوا ابل اطيل  

 وعمل اآلخفون ابحل . 
 ووصف (احل ) أبنه (من  هبم) ونويه به ووشفيف هلم.  
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ق لييه  أت مثييل ذلييك الت يييني للحييالني ي ييني هللا األحييوال للنيياس بييياان [) ويييييل ملييا 3(حيييلك يضييفب هللا للنيياس أمثيياهلم] 
 واضحا. 

واملعىن: قد بينا لكل ففي  من الكاففين وامليؤمنني حاليه وفصييال وإمجياال  وميا وفضي، إلييه مين اسيتحقال املعاملية ريي  مل  
 األس اب واملس  ات.  ي   خفا  يف حنه احلالني  ومثل ذلك ال يان  ثل هللا للناس حيال ولت س علينم

 ومعىن (يضفب): يلق،. و يا إلقا  و يني بقفينة السيال  ووقدم عند قوله وعاىل (أن يضفب مثال ما) يف سو ة ال قفة.  
 واألمثال: مجع مثل ابلتحفيك و و احلال اليت متثل صاح نا  أت وشتنفه للناس ووعففنم به فال يلت س بنظائفه.  
 ابلناس مجيع الناس. وضمري (أمثاهلم) للناس. والالم لبجل  واملفا)  
واملعىن: حنيا الت ييني ي يني هللا للنياس أحيواهلم فيال ي قيوا يف يفلية عين شيؤون أنفسينم ضجيوبني عين حتقي  حينننم رجياب  

نيافقني التعو) لئال رتل  ا  ي  ابلطيب  ولك، يكونوا على بصرية يف شؤوهنم  ويف  يا إ ا  إىل وجوب التوسم لتمييز امل
 عن املسلمني حقا  فإن من مقاصد السو ة التحييف من املنافقني. 

(فييإذا لقيييتم اليييين حفييفوا فضييفب الفقيياب حييىت إذا أثخنتمييو م فشييدوا الييوكل فإمييا منييا بعييد وإمييا فييدا  حييىت وضييع احلييفب  
الوقيال). و يو احلكيم الييت  أوزا  ا) ال شك أن  يه اآلية نزلت بعد وقعة بد  ألن فينا قوليه (حيىت إذا أثخنتيو م فشيدوا

نزل فيه العقاب على ما وقع يوم بد  من فدا  األسفى اليت يف قوله وعاىل (ما حان لنيب أن يكون له أسفى حيىت ييثخن يف 
 األ ض) اآلية إذ مل يكن حكم ذلك مقف ا يومئي  ووقدم يف سو ة األنفال. 

سلمني بتشنيع حال املشفحني وظنيو  خي ية أعمياهلم وونوييه حيال والفا  لتففيع  يا الكالم على ما ق له من إك ة نفوس امل 
 املسلمني وووفي  ا ائنم. 

واملقصو): هتوين شأهنم يف قلوب املسلمني وإيفاؤ م بقطع )ابف م ليكون الدين حله    ألن ذلك أعظم من منافع فدا    
األنفيال وإىل ميا يفييده التعلييل مين قوليه (حيىت وضيع أسفا م ابملال ليع د املسلمون  هبم امنيني. وذليك انظيف إىل ايية سيو ة 

 احلفب أوزا  ا). 
 و(إذا) ظف  للمستق ل مضمنة معىن الشفك  وذلك يالب استعماهلا وجواب الشفك قوله (فضفب الفقاب).  
م منييه إال لقييا  واللقيا  يف قولييه (فيإذا لقيييتم اليييين حفيفوا): املقابليية: و يو إطييالل شيينري للقيا . يقييال: ييوم اللقييا   فييال يفني 

 احلفب  ويقال: إن لقيت فالان لقيت منه أسدا  وقال النابغة:          
جتنب بين حن فإن لقا  يم                      حفييه وإن مل ولي  إال بصيائف فلييس املعيىن: إذا لقييتم الكياففين يف الطفيي     

 أو حنو ذلك وبيلك ال اتاج ليحف  ص  لفعل (لقيتم). 
   
 

 4026ة : صفح
 
 واملعىن: فإذا قاولتم املشفحني يف املستق ل فأمعنوا يف قتلنم حىت إذا  أيتم أن قد خضدمت شوحتنم  فأسفوا مننم أسفى.   
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وضفب الفقاب:حناية مشنو ة يعل هبا عن القتل سوا  حان ابلضيفب أم ابلطعين يف القليوب ابلفمياح أو ابلفمي، ابلسينام   
يف اسيييتعمال الكنايييية باليييية وألن يف خصيييو   ييييا اللفيييظ يلظييية وشيييدة وناسييي ان مقيييام  وأوثيييفت عليييى حلمييية القتيييل ألن

 التحفيض. 
والضفب  نا مبعىن: القطع ابلسيف  و و أحد أحوال القتال عند م ألنه أ)ل على شيجاعة احمليا ب لكونيه مواجيه عيدوه  

 وجنا لوجه. 
 ح  أو  ش  الن ال  ألن الغاية من ذلك  و اإلثخان. واملعىن: فاقتلو م سوا  حان القتل بضفب السيف  أو طعن الفما  
واليين حففوا:  م املشفحون ألن اصطالح القفان من وصا يف ما)ة الكفف  حنو: الكاففين  والكفيا   والييين حفيفوا   يو  

 الشفك. 
 و(حىت) ابتدائية. ومعىن الغاية معنا يؤول إىل معىن التففيع.  
غلوب حالش،  املثخن و و الثقيل الصلب الييت ال ريف للحفحية ويوصيف بيه امليائع الييت واإلثخان: الغل ة ألهنا ورتك امل 

 مجد أو قا ب ايفمو) ري  ال يسيل بسنولة  ووصف به الثوب واحل ل إذا حثفت طاقاهتما ري  يعسف وفككنا. 
املعييىن حيىت إذا يل ييتم ميننم ميين  ويليب إطالقيه علييى التيو ني ابلقتييل  وحيال املعنيييني يف  ييه اآلييية  فيإذا فسيف ابلغل يية حيان 

 وقعوا يف ق ضتكم أسفى فشدوا وكقنم وعليه فجواز املن والفدا  يري مقيد. 
وإذا فسف اإلثخان بكثفة القتيل فيينم حيان املعيىن حيىت إذا مل ي ي  مين ايفييو إال القلييل فاسيفوا حينئيي  أت أبقيوا األسيفى   

ة إال أن االحتمييال األول أظنييف. ووقييدم بيانييه يف سييو ة األنفييال يف قولييه وحييال االحتمييالني ال رلييو ميين دويييل يف نظييم اآلييي
 (حىت يثخن يف األ ض). 

وانتصب (ضفب الفقاب) على املفعولية املطلقة على أنه بدل مين فعليه ع أضييف إىل مفعوليه  والتقيديف: فاضيفبوا الفقياب  
بييه وانب منيياب الفعييل يف العمييل يف ذلييك املفعييول ضييفاب  فلمييا حييي  الفعييل اختصييا ا قييدم املفعييول املطليي  علييى املفعييول 

 وأضيف إىل املفعول إضافة األيا  إىل األيا  ألن املصد   اجح يف االيية. 
 والشد: قوة الفب   وقوة اإلمساك.  
يسيتلزم  والوكل بفتح الواو: الش،  اليت يوث  به  ونوز فيه حسف الواو ومل يقفأ به. و و  نا حناية عن األسيف ألن األسيف 

 الوضع يف القيد يشد به األسري. 
 واملعىن: فاقتلو م  فإن أثخنتم مننم فأسفوا مننم.  
ووعفيف (الفقاب) و(الوكل) نوز أن يكون للعند الي ين  ونوز أن يكون عوضيا عين املضيا  إلييه  أت فضيفب  قياهبم  

 وشدوا وكقنم. 
اقه فييإن االسييرتقال ميين عليييه إذ مل يقتييل  والفييدا : بكسييف الفييا   ييدو)ا وامليين: اإلنعييام. واملييفا) بييه: إطييالل األسييري واسييرتق 

ختلي  األسري من األسف بعوض من مال أو م ا)لة أبسفى مين املسيلمني يف ييدت العيدو. وقيدم املين عليى الفيدا  وفجيحيا 
 له ألنه أعون على امتالك ضمري املمنون عليه ليستعمل بيلك بغضه. 

 املفعولية املطلقة بدال من عاملينما  والتقديف: إما متنون وإما وفدون.  وانتصب (منا) و(فدا ) على 
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وقوله (بعد) أت بعد اإلثخان  و ييا وقيييد إلابحية املين والفيدا . وذليك موحيول إىل نظيف أميري ايفييو رسيب ميا ييفاه مين  
و ظييا ف اآلييية واألصييل عييدم املصييلحة يف أحييد األمييفين حمييا فعييل النيييب  صييلى هللا عليييه وسييلم بعييد يييزوة  ييوازن. و يييا  يي

 النسخ  و يا  أت مجنو  أئمة الفقه وأ ل النظف. 
فقولييه (اليييين حفييفوا) عييام يف حييل حييافف  أت مشييفك يشييمل الفجييال و ييم املعييفو  حييفهبم ويشييمل ميين حييا ب معنييم ميين   

القتيال وال ل ييان مين  يم  النسا  والص يان والف  ان واألح ا . و يه اآلية لتحدييد أحيوال القتيال وميا بعيده  ال ل ييان وقيت
الكيياففون  ألن أوقييات القتييال م ينيية يف سييو ة بييفا ة. ومعففيية الكيياففين معلوميية ميين اصييطالح القييفان بقولييه (فييإذا انسيييلخ 

 األشنف احلفم فاقتلوا املشفحني حي  وجدمتو م). 
   
 

 4027صفحة : 
 
ى حيييىت ييييثخن يف األ ض) يف سيييو ة األنفيييال. ع يظنيييف أن  ييييه اآليييية نزليييت بعيييد ايييية (ميييا حيييان لنييييب أن يكيييون ليييه أسيييف   

واختليف العلمييا  يف حكيم  يييه اآلييية يف القتيل وامليين والفييدا  والييت ذ ييب إلييه مالييك والشييافع، والثيو ت واألوزاعيي، و ييو 
أحد قولني عن أيب حنيفية  واه الطحياوت  ومين السيلف ع يد هللا بين عميف  وعطيا   وسيعيد بين ج يري: أن  ييه اآليية ييري 

أهنييا وقتضيي، التخيييري يف أسييفى املشييفحني بييني القتييل أو امليين أو الفييدا   وأمييري ايفيييو  ييري يف ذلييك. ويشيي ه أن منسييوخة  و 
يكون أصحاب  يل القول يفون أن مو ) اآلية اإلذن يف املن أو الفدا  فن، انسخة أو مننيية حلكيم قوليه وعياىل (ميا حيان 

 ملسكم فيما أخيمت عياب عظيم) يف سو ة األنفال. لنيب أن يكون له أسفى حىت يثخن يف األ ض) إىل قوله (
و يييا أوىل ميين جعلنييا انسييخة لقولييه وعيياىل (فيياقتلوا املشييفحني حييي  وجييدمتو م) ملييا علمييت ميين أن مييو ) ولييك  ييو وعيييني  

فيدا   ومل أوقات املتا حة  وأوقات احملا بة  فليلك مل يقل  ؤال  رظف قتل األسري يف حني أن التخييري  نيا وا ) بيني املين وال
ييحف معنما القتل. وقد ث ت يف الصحيح ث يوات مستفيضيا أن  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم قتيل مين أسيفى بيد  النضيف 
بن احلا ث وذليك ق يل نيزول  ييه اآليية  وعق ية بين أيب معيي  وقتيل أسيفى قفيظية الييين نزليوا عليى حكيم سيعد بين معياذ  

مكة  وقتل بعد أحد أاب عزة ايفمع، الشاعف وذلك حله ال يعيا ض  ييه وقتل  الل بن خطل ومقيس بن ح ابة يوم فتح 
 اآلية ألهنا جعلت التخيري لويل األمف. 

وأيضيا مل يييحف يف  يييه اآليية جيواز االسييرتقال  و يو األصييل يف األسيفى  و يو يييدخل يف املين إذا اعتيل امليين شيامال لييرتك  
ال مشفو . وقد  وى ابين القاسيم وابين و يب عين ماليك: أن املين مين القتل  وألن مقابلة املن ابلفدا  وقتض، أن االسرتق

 العت . 
وقييال احلسيين وعطييا : التخيييري بييني امليين والفييدا  فقيي  )ون قتييل األسييري  فقتييل األسييري يكييون ضظييو ا. وظييا ف  يييه اآلييية  

 يعضد ما ذ ب اليه احلسن وعطا . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 نييوز يف األسييري املشييفك إال القتييل بقولييه وعيياىل (فيياقتلوا وذ ييب ففييي  ميين أ ييل العلييم إىل أن  يييه اآلييية منسييوخة وأنييه ال 
املشيفحني حيي  وجيدمتو م). و يييا قيول جما يد وقتيا)ة والضييحاك والسيدت وابين جيفي   و واه العييويف عين ابين ع ياس و ييو 
 املشيينو  عيين أيب حنيفيية  وقييال أبييو يوسييف وضمييد ميين أصييحاب أيب حنيفيية: ال أبس أن يفييا)ى أسييفى املشييفحني اليييين مل
يسيلموا أبسيفى املسيلمني الييين بييد املشيفحني. و وى ايفصيا  أن النييب صيلى هللا علييه وسيلم فيدى أسيريين مين املسيلمني 

 أبسري من املشفحني يف ثقيف. 
والغاية املستفا)ة من (حىت) يف قوله (حيىت وضيع احليفب أوزا  يا) للتعلييل ال للتقيييد  أت ألجيل أن وضيع احليفب أوزا  يا   

 فحون عننا فتأمنوا من احلفب عليكم وليست ياية حلكم القتال. أت ليكف املش
واملعىن يستمف  يا احلكم هبيا لينن العدو فيرتحوا حفبكم  فال مفنوم هليه الغاية  فالتعليل متصل بقوله (فضفب الفقاب)  

ا  فيكييون وا )ا مييو ) ومييا بيننمييا اعييرتاض. والتقييديف: فضييفب الفقيياب  أت ال ورتحييوا القتييل ألجييل أن وضييع احلييفب أوزا  يي
التعليم واملوعظة  أت فيال وشيتغلوا عنيد اللقيا  ال بقتيل الييين حفيفوا لتضيع احليفب أوزا  يا فيإذا يل تميو م فاشيتغلوا ابإلبقيا  

 على من وغل ونه ابألسف ليكون املن بعد ذلك أو الفدا . 
ا  القتيال رالية وضيع احلميال أو املسيافف أثقاليه  واألوزا : األثقال  ووضع األوزا  متثيل النتنا  العمل فشي نت حالية انتني 

 و يا من م تكفات القفان. وأخي منه ع د  به السلمى  أو سليم احلنف، قوله:          
فألقت عصيا ا واسيتقف هبيا النيوى                      حميا قيف عينيا ابإلايب املسافييف فشي ه حالية املنتني، مين حلفية رالية   

 اليت استصح نا يف سريه. السائف يلق، عصاه 
(ذلك ولو يشا  هللا النتصف مننم ولكن لي لوا بعضكم ب عض)  أعيد اسم اإلشا ة بعد قوله انفيا (ذليك أبن الييين حفيفوا  

او عوا ال اطل) للنكتة اليت وقدمت  نالك  و و خل مل تدأ ضيو  أو م تدأ خله ضيو . ووقديف احمليو : األمف ذلك  
 ا وقدم من قوله (فضفب الفقاب) إىل  نا  ويفيد اسم اإلشا ة وقفيف احلكم و سوخه يف النفوس. واملشا  إليه م

   
 

 4028صفحة : 
 
وايفملة من اسم اإلشا ة واحمليو  معرتضة (ولو يشا  هللا النتصف مننم) يف موضع احلال مين الضيمري املففيو  املقيد  يف   

فب  قيياهبم  واحلييال أن هللا لييو يشييا  الستأصييلنم ومل يكلفكييم بقتيياهلم  املصييد  ميين قولييه (فضييفب الفقيياب)  أت أمييفمت بضيي
 ولكن هللا انك املس  ات أبس اهبا املعتا)ة و ، أن ي لو بعضكم ب عض. 

 ووعدية (انتصف) رف  (من) مع أن حقه أن يعدى رف  (على) لتضمينه معىن: انتقم.  
 أن يكون هللا وفك االنتقام مننم لس ب يري ما بعد االستد اك.  واالستد اك  اجع إىل ما يف معىن املشيئة من احتمال 
وال لو حقيقته: االخت ا  والتجفبة  و و  نا جماز يف الزمه و و ظنو  ميا أ ا)ه هللا مين  فيع ) جيات امليؤمنني ووقيع أبسينم  

 يف قلوب أعدائنم ومن إ انة الكفا   و و أن شأهنم مبفأى ومسمع من الناس. 
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[)  ييا مين 6[ وييدخلنم ايفنية عففنيا هليم]5[ سيندينم ويصيلح ابهليم]4ا يف س يل هللا فلن يضل أعماهلم](واليين قتلو  
مظا ف بليوى بعضينم بي عض و يو مقابيل ميا يف قوليه (فضيفب الفقياب) إىل قوليه (وإميا فيدا ) فيإن ذليك مين مظيا ف إ انية 

 املؤمنني بعناية هللا هبم.  اليين حففوا فيحف  نا ما  و من  فعة اليين قاولوا يف س يل هللا من
ومجليية (واليييين قيياولوا يف سيي يل هللا) اخل عطييف علييى مجليية (فييإذا لقيييتم اليييين حفييفوا فضييفب الفقيياب) اآلييية فإنييه ملييا أمييف م  

 بقتال املشفحني أعقب األمف بوعد ايفزا  على فعله. 
الظيا ف أن يقييال: فلين يضييل هللا أعمييالكم   وذحيف (اليييين قياولوا يف سيي يل هللا) إظنيا  يف مقييام اإلضييما  إذ حيان مقتضييى 

و كيا أبسلوب ا طياب  فعيدل عين مقتضيى الظيا ف مين اإلضيما  إىل اإلظنيا  ليكيون يف وقيد  املسيند إلييه عليى ا يل 
 الفعل، إفا)ة وقوت ا ل  وليكون ذ يعة إىل اإلويان ابملوصول للتنوييه بصيلته  ولإل يا  إىل وجيه بنيا  ا يل عليى الصيلة أبن

 ولك الصلة  ، علة ما و ) بعد ا من ا ل. 
فجملة (فلن يضل أعماهلم) خل عن املوصول  وقفنيت ابلفيا  إلفيا)ة السي  ية يف وفويب ميا بعيد الفيا  عليى صيلة املوصيول  

ألن املوصول حثيريا ميا يشيفب معيىن الشيفك فيقيفن خيله ابلفيا   وبييلك وكيون صييغة املاضي، يف فعيل (قياولوا) منصيففة إىل 
 ستق ال ألن ذلك مقتضى الشفك. اال
 ومجلة (سيندينم) وما عطف علينا بيان يفملة (فلن يضل أعماهلم).  
 ووقدم الكالم انفا على معىن إضالل األعمال وإصالح ال ال.  
طفيقنيا ومعىن (عففنا هلم) أنه وصفنا هلم يف الدنيا فنم يعففوهنا بصيفاهتا  فايفملية حيال مين ايفنية  أو املعيىن  يدا م إىل  

يف اآلخييفة فييال يييرت))ون يف أهنييم )اخلوهنييا  وذلييك ميين وعجيييل الفييفح هبييا. وقيييل (عففنييا) جعييل فينييا عففييا  أت  اييا طي ييا  
 والتطييب من متام حسن الضيافة. 

وقييفأ ايفمنييو  (قيياولوا) بصيييغة املفاعليية  فنييو وعييد للمجا ييدين أحيييائنم وأمييواهتم. وقييفأه أبييو عمييفو وحفيي  عيين عاصييم  
 ابل نا  للنائب  فعلى  يه القفا ة يكون مضمون اآلية جزا  الشندا  فندايتنم وإصالح ابهلم حائنان يف اآلخفة. (قتلوا) 

[) ملا ذحف أنه لو شا  هللا النتصف مننم علم منه أن ميا أميف 7(اي أينا اليين أمنوا إن ونصفوا هللا ينصفحم ويث ت أقدامكم] 
منيه نصيف اليدين لضيد شيوحة أعدائيه الييين يصيدون النياس عنيه  أو عيه ابلرتيييب يف  به املسلمني من قتال الكفا  إمنيا أ ا)

 نصف هللا والوعد بتكفل هللا هلم ابلنصف إن نصفوه  وأبنه خاذل اليين حففوا بس ب حفا يتنم ما شفعه من الدين. 
تمامييا ابلكيييالم وإ ييا  إىل أن اإل يييا  فايفمليية اسييتئنا  ابتيييدائ، هلاوييه املناسيي ة. وافتيييتح الرتييييب بنييدائنم بصيييلة اإل ييان ا  

 يقتض، مننم ذلك  واملقصو) حتفيضنم على ايفنا) يف املستق ل بعد أن اجتنوا فائدوه مشا دة يوم بد . 
ومعىن نصف م هللا: نصف )ينه و سوله صلى هللا عليه وسلم ألن هللا يين عن النصف يف ونفيي إ ا)وه حما قال (ولو يشا  هللا  

 ). النتصف مننم
وال حاجة إىل وقديف مضا  بيني (ونصيفوا) واسيم ايفاللية وقيديفه: )يين هللا  ألنيه يقيال: نصيف فيالن فيالان  إذا نصيف ذوييه  

 و و يري حاضف. 
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وجيي،  يف الشييفك رييف  (إن) اليييت األصييل فيييه عييدم ايفييزم بوقييو  الشييفك لإلشييا ة إىل مشييقة الشييفك وشييدوه ليجعييل   
 به. املطلوب به حاليت يشك يف وفائه 

   
 

 4029صفحة : 
 
ووث ييت األقيدام: متثييل لليقييني وعيدم اليو ن راليية مين ث تيت قدميه يف األ ض فلييم ييزل  فيإن الزلييل و ين يسيق  صيياح ه    

 وليلك  ثل االهنزام وا ي ة وا طأ بزلل القدم قال وعاىل (فتزل قدم بعد ث وهتا). 
[)  يا مقابل قوله (واليين 9م حف وا ما أنزل هللا فأح   أعماهلم][ ذلك أبهن8(واليين حففوا فتعسا هلم وأضل أعماهلم] 

قاولوا يف س يل هللا فلن يضل أعماهلم) فيإن املقياولني يف سي يل هللا  يم املؤمنيون  فنييا عطيف عليى مجلية (والييين قياولوا يف 
 س يل هللا) اآلية. 

  والسيقوك  و ي، معيان حتيوم حيول الشيقا   وقيد  والتعس: الشقا  ويطل  عليى عيدة معيان: اهليالك  وا ي ية  واالحنطياك 
حثف أن يقال: وعسا له  للعاثف ال غيض  أت سقوطا وخفو ا ال هنوض منه. ويقابله قوهلم للعاثف: لعيا ليه  أت ا وفاعيا  قيال 

 األعشى:          
حييدي  اإلفييك  فعثيييفت أم بيييات لييوث عفييفانة إذا عيثييييفت                      فييالتعس أوىل هلييا ميين أن أقيييول لعييا ويف   

 مسطح يف مفطنا فقالت: وعس مسطح  ألن العثا  وعس. 
 ومن بدائع القفان وقو  (فتعسا هلم) يف جانب الكفا  يف مقابلة قوله للمؤمنني (ويث ت أقدامكم).  
 والفعل من التعس ن،  من ابب منيع وابب ييع  ويف القياموس إذا خاط يت قليت: وعسيت حمنيع  وإذا حكييت قليت: 

 وعس حسمع. 
وانتصب (وعسا) على املفعول املطل  بدال من فعله. والتقديف: فتعسوا وعسنم  و و من إضافة املصد  إىل فاعله مثل و ا  

له  وواا له. وقصد من اإلضيافة اختصيا  اليتعس هبيم  ع أ)خليت عليى الفاعيل الم الت ييني فصيا  (وعسيا هليم). واقيفو  
 يو  على التحقي  و و  تا  ابن مالك وإن أابه ابن  شام. متعل  ابملصد   أو بعامله احمل

ونوز أن يكون (وعسا هلم) مستعمال يف الدعا  علينم لقصد التحقري والتفظيع  وذلك من استعماالت  يا املفحب مثل  
عسيا هليم  أو فيقيال: سقيا له  و عيا له  وو يا ليه  ووايا ليه  وحينئيي يتعيني يف اآليية فعيل قيول ضييو  وقيديفه: فقيال هللا: و

 وعسا هلم. 
 و)خلت الفا  على (وعسا) و و خل املوصول ملعاملة املوصول معاملة الشفك.  
وقوله (وأضل أعماهلم) إشيا ة إىل ميا وقيدم يف أول السيو ة مين قوليه (الييين حفيفوا وصيدوا عين سي يل هللا أضيل أعمياهلم)   

 ووقدم القول على (أضل أعماهلم)  نالك. 
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 قولييه (ذلييك أبهنييم حف ييوا) اخل يف معنيياه  ويف موقعييه ميين ايفمليية اليييت ق لييه ويف نكتيية وكفيييفه حمييا وقييدم يف قولييه والقييول يف 
 (ذلك أبن اليين حففوا او عوا ال اطل). 

 واإلشا ة إىل التعس وإضالل األعمال املتقدم ذحفمها. والكفا ية: ال غض والعداوة.  
 التوحيد والفسالة وال ع   قال وعاىل (حل على املشفحني ما ودعو م إليه).  و(ما أنزل هللا)  و القفان وما فيه من 
 وال ا  يف (أبهنم حف وا) للس  ية.  
وإح اك األعمال إبطاهلا: أت جعلنا بطال  أت ضائعة ال نفع هلم مننا  واملفا) أبعماهلم: األعمال اليت يفجون مننا النفع  

نا يف اآلخيفة إذ  يم ال يؤمنيون ابل عي  وإمنيا حيانوا يفجيون مين األعميال الصياحلة  ضيى يف الدنيا ألهنم مل يكونوا يفجون نفع
هللا و ضييى األصيينام ليعيشييوا يف سييعة  زل وسييالمة وعافييية ووسييلم أوال) ييم وأنعييامنم  فاألعمييال احمل طيية بعييض األعمييال 

ته عند قوليه وعياىل (الييين حفيفوا املضللة  وإح اطنا  و عدم حتق  ما  جوه مننا فنو أخ  من إضالل أعماهلم حما علم
 وصدوا عن س يل هللا أضل أعماهلم) أول السو ة. 

واملقصو) من ذحف  يا ا ا  بعد العام التن يه على أهنم مل ينتفعوا هبا لئال يظن املؤمنون أهنا قد ختفف عننم من العياب  
 صيلى هللا علييه وسيلم عين أعميال حيان فقد حانوا يتسا لون عن ذلك  حما يف حدي  عدت بن حيامت أنيه سيأل  سيول هللا

يتحن  هبا يف ايفا لية من عتاقة وحنو ا فقال ليه  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم  أسيلمت عليى ميا سيلف مين خيري  أت 
 ولو مل يسلم ملا حان له فينا خري. 

 صو) األ م ويف الدنيا على ايفملة. واملعىن: أهنم لو امنوا مبا أنزل هللا النتفعوا أبعماهلم الصاحلة يف اآلخفة و ، املق 
 وقد حصل من ذحف  يا ا ا  بعد العام دحيد ا ري امليحو .  
 [)   10(أفلم يسريوا يف األ ض فينظفوا حيف حان عق ة اليين من ق لنم )مف هللا علينم وللكففين أمثاهلا] 
 

 4030صفحة : 
 
قييدم القييول يف نظييائف (أفلييم يسييريوا يف األ ض) يف سييو ة الييفوم ويف وففييع علييى مجليية (واليييين حفييفوا فتعسييا هلييم) اآليية  وو  

 سو ة يافف. 
واالستفنام وقفيفت  واملعىن: أليس وعس اليين حففوا مشنو)ا عليه آبك ه من سو  عاق ة أمثاهلم اليين حانوا ق لنم يدينون  

 مبثل )يننم. 
 يد. والتدمري: اإل الك والدما  و و اهللك. ومجلة ()مف هللا علينم) استئنا  بياين  و يا وعفيض ابلتند 
وفعل ()مف) متعد إىل املدمف بنفسيه  فيقيال: )ميف م هللا  وإمنيا عيدت يف اآليية ريف  االسيتعال  للم الغية يف قيوة التيدمري   

 فحيي  مفعيول ()ميف) لقصيد العميوم  ع جعيل التيدمري واقعيا عليينم فأفيا) معيىن ()ميف) حيل ميا ريت  هبيم  و يو املفعيول
 احمليو   وأن التدمري واقع علينم فنم من مشموله. 
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ومجلة (وللكاففين أمثاهلا) اعرتاض بني مجلة (أفلم يسريوا يف األ ض) وبني مجلة (ذلك أبن هللا موىل الييين امنيوا). وامليفا)  
وقع به التعفيض للتأحيد ابلكاففين: حفا  مكة واملعىن: ولكفا حم أمثال عاق ة اليين من ق لنم من الدما  و يا وصفيح مبا 

 ابلتعميم ع ا صو . 
وأمثيييال: مجيييع مثيييل بكسيييف املييييم وسيييكون الثيييا   ومجيييع األمثيييال ألن هللا استأصيييل الكييياففين ميييفات حيييىت اسيييتقف اإلسيييالم  

فاستأصل صنا)يد م يوم بد  ابلسيف  ويوم حنني ابلسيف أيضا  وسل  علينم الفيح يوم ا ندل فنزمنم وسل  علينم 
مليلة يوم فتح مكة  وحل ذلك  اثل ملا سلطه على األميم يف الغايية منيه و يو نصيف الفسيول صيلى هللا علييه وسيلم الفعب وا

و)ينييه  وقييد جعييل هللا مييا نصييف بييه  سييوله صييلى هللا عليييه وسييلم أعلييى قيميية بكونييه بيييده وأيييدت املييؤمنني م اشييفة بسيييوفنم 
 وذلك أنكى للعدو. 

 اليين من ق لنم) ابعت ا  أهنا حالة سو .  وضمري (أمثاهلا) عائد إىل (عاق ة 
[) أعييد اسيم اإلشيا ة للوجيه الييت وقيدم يف قوليه (ذليك 11(ذلك أبن هللا ميوىل الييين امنيوا وأن الكياففين ال ميوىل هليم] 

 أبن اليين حففوا او عوا ال اطل) وقوله (ذلك ولو يشا  هللا النتصف مننم). 
وللكييياففين أمثاهليييا) بتأوييييل: ذليييك املييييحو   ألنيييه يتضيييمن وعييييدا للمشيييفحني واسيييم اإلشيييا ة منصيييف  إىل مضيييمون قوليييه ( 

ابلتدمري  ويف ودمري م انتصا  للمؤمنني على ما لقوا ميننم مين األضيفا   فأفييد أن ميا ووعيد م هللا بيه مسي ب عليى أن هللا 
 نصري اليين امنوا و و املقصو) من التعليل وما بعده وتميم. 

الناصف. واملعىن: أن هللا ينصف اليين ينصفون )ينه و م اليين امنوا وال ينصف اليين حففوا به  فأشيفحوا واملوىل   نا: الويل و  
معه يف إهليته وإذا حان ال ينصف م فال ندون نصريا ألنه ال يستطيع أحد أن ينصف م على هللا  فنف، جنس املوىل هلم هبييا 

 املعىن من معاين املوىل. 
ال مييوىل هليم) أفييا) شييئني: أن هللا ال ينصيف م  وأنييه إذا مل ينصيف م فييال انصيف هليم  وأمييا إث يات املييوىل فقوليه (وأن الكياففين  

للمشفحني يف قوله وعاىل (ع نقول لليين أشفحوا مكيانكم) إىل قوليه (و )وا إىل هللا ميوال م احلي ) فييلك امليوىل مبعيىن اخيف  
 و و معىن: املالك والفب  فال وعا ض بيننم. 

هللا يدخل اليين امنوا وعملوا الصاحلات جنات جتيفت مين حتتنيا األهنيا  والييين حفيفوا يتمتعيون وأيحليون حميا دحيل (إن  
[) اسيييتئنا  بيييياين جيييواب سيييؤال رطيييف ب يييال سيييامع قوليييه (أبن هللا ميييوىل الييييين امنيييوا وأن 12األنعيييام والنيييا  مثيييوى هليييم]

عييين  زل الكيياففين يف اليييدنيا  ف ييني هللا أن مييين واليتييه امليييؤمنني أن الكيياففين ال ميييوىل هلييم) عييين حييال امليييؤمنني يف اآلخييفة و 
يعطيينم النعييم ا اليد بعيد النصييف يف اليدنيا  وأن ميا أعطياه الكيياففين يف اليدنيا ال عيلة بيه ألهنييم مسيلوبون مين فنيم اإل ييان 

لنيا  مثيوى هليم) يف معيىن قوليه يف فحظنم من الدنيا أحل ومتتع ححظ األنعام  وعاق تنم يف عامل ا ليو) العيياب  فقوليه (وا
 سو ة ال عمفان (ال يغفنك وقلب اليين حففوا يف ال ال) متا  قليل ع مأوا م جننم وبئس املنا)). 

 و يا االستئنا  وقع اعرتاضا بني مجلة (أفلم يسريوا يف األ ض) ومجلة (وحائن من قفية) اآلية.  
احلال من ضمري (أيحلون)  أو يف ضيل الصيفة ملصيد  ضييو   يو مفعيول واقفو  من قوله (حما دحل األنعام) يف ضل  

 مطل  ل(أيحلون) ل يان نوعه. 
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والتمتييع: االنتفيييا  القلييييل ابملتيييا   ووقييدم يف قوليييه (متيييا  قلييييل) يف سيييو ة ال عمييفان  وقوليييه (ومتيييا  إىل حيييني) يف سيييو ة  
 األعفا . 

    
 

 4031صفحة : 
 
  : االستقفا   ووقدم يف قوله (قال النا  مثواحم) يف األنعام. واملثوى: مكان الثوا   والثوا  
وعيدل عين اإلضييافة فقييل (مثييوى هليم) ابلتعليي  ابلييالم الييت شييأهنا أن ونيوى يف اإلضيافة ليفييا) ابلتنيوين معييىن اليتمكن ميين  

ا  فلييلك أضييفت يف القفا  يف النا  مثوى  أت مثوى قواي هلم ألن اإلخ يا  عين النيا  يف  ييه اآليية حصيل ق يل مشيا دهت
 قوله (قال النا  مثواحم) ألنه إخ ا  عننا و م يشا دوهنا يف احملشف. 

[) عطيف عليى مجلية (أفليم يسيريوا 13(وحأين من قفية  ، أشد قوة من قفيتك اليت أخفجتيك أ لكنيا م فيال انصيف هليم] 
 يف األ ض)  وما بيننما استطفا) اوصل بعضه ب عض. 

 ثفة العد)  ووقدم يف سو ة ال عمفان ويف سو ة احل . وحلمة (حأين) ودل على ح 
وامليفا) ابلقفيية: أ لنيا  بقفينية قوليه (أ لكنيا م)  وإمنيا أجييفت اإلخ يا  عليى القفيية وضيمري ا إلفيا)ة اإلحاطية  مييع أ لنييا  

ننم مين ويوىل أسي اب ومجيع أحواهلم وليكون إلسنا) إخفاج الفسول إىل القفية حلنا وقع من الت عة على مجيع أ لنا سوا  مي
 ا فوج  ومن حان ينظف وال يننى قال وعاىل (وأخفجوحم من )اي حم وظا فوا على إخفاجكم). 

و يا إطنياب يف الوعييد ألن مقيام التندييد والتيوبيخ يقتضي، اإلطنياب  فمفيا)  ييه اآليية مؤحيد ملفيا) قوليه (فينظيفوا حييف   
ين أمثاهليا)  فحصيل ووحييد ذليك مبيا  يو مقيا ب ليه مين إ يالك األميم حان عاق ة اليين مين قي لنم )ميف هللا عليينم وللكيافف 

ذوات القفى واملدن بعد أن  ل قوله (اليين من ق لنم) من حان من أ ل القيفى  وزا)  نيا التصيفيح أبن الييين مين قي لنم  
ا بعياب السييف مين قوليه حانوا أشد قوة مننم ليفنموا أن إ الك  ؤال   ني على هللا  فإنه ملا حان التنديد الساب  هتديد

(فإذا لقيتم اليين حففوا فضيفب الفقياب) اآلايت  قيد يلقيى يف نفوسينم ييفو ا فتعيي  استئصياهلم ابلسييف و يم ميا  يم مين 
املنعة وأهنم متنعنم قفيتنم مكة يستكينوا هليا التنديد  فيأعلمنم هللا أن قيفى حثيرية حانيت أشيد قيوة مين قيفيتنم أ لكنيم هللا 

 ا. فلم ندوا نصري 
وهبيا يظنف املوقع ال ديع للتففييع يف قوليه (فيال انصيف هليم) وزا) أيضيا إجيفا  اإلضيافة يف قوليه (قفيتيك)  ووصيفنا ب(الييت  

أخفجتك) ملا وفيده إضافة القفية إىل ضمري الفسول صلى هللا عليه وسلم من وع ري أ لنا مبيمة القطيعة وملا وؤذن به الصلة 
 جنم الفسول صلى هللا عليه وسلم من قفيته قال وعاىل (وأخفجو م من حي  أخفجوحم). من وعليل إ الحنم بس ب إخفا

وإطالل اإلخفاج على ما عامل به املشفحون النيب صلى هللا عليه وسلم من ايففا  واألذى ومقاومة نشف الدين إطالل من  
ه  فشي ه سي ب ا يفوج ابإلخيفاج ع أطلي  ق يل االستعا ة ألن سو  معاملتنم إايه حان سي  ا يف خفوجيه مين مكية و ي، قفيتي

عليه فعل (أخفجتك)  وليس ذلك إبخفاج وإمنا  و خفوج فإن املشفحني مل يلجئوا النيب صلى هللا عليه وسيلم ابإلخيفاج بيل  
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حانوا على العكس يفصدون أن  نعوه من ا فوج خشية اعتصامه بق ائل ونصفه فليلك أخفى على النياس أميف  جفويه إال 
بكييف  ضيي، هللا عنييه  فقولييه (أخفجتييك) ميين ابب قولييك: أقييدمين بلييدك حيي  يل علييى فييالن  و ييو اسييتعا ة علييى عيين أيب 

التحقي   وليس جمازا عقليا إذ ليس نة إخفاج حىت يدعى أن س  ه مبنزلة فاعل اإلخيفاج  وال  يو مين الكنايية وإن حيان قيد 
 ، فيه الففض واالحتمال. مثل به الشيخ يف )الئل اإلعجاز للمجاز العقل،  واملثال يكف

 وفف  على اإلخ ا  إب الك هللا إاي م اإلخ ا  ابنتفا  جنس الناصف هلم  أت املنقي هلم من اإل الك.  
واملقصييو): التيييحري أبن أمثييال  ييؤال  املشييفحني مل نييدوا )افعييا يييدفع عييننم اإل ييالك  وذلييك وعييفيض بتييأييس املشييفحني ميين  

مسيلمني قطعيا ملييا قيد ريا  نفيوس املشييفحني أهنيم ال يغل يون لتظييا ف ق ائيل العيفب معنييم  إلفيا  انصيف ينصيف م يف حييفهبم لل
 وليلك حزبوا األحزاب يف وقعة ا ندل. 

وضمري (هلم) عائد إىل (من قفية) ألن املفا) ابلقفى أ لنا. واملعىن: أ لكنا م إ الحيا ال بقيا  معيه لشي،  ميننم ألن بقيا   
 جاوه من اإل الك. ش،  مننم نصف ليلك ال اق، بن
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واسم الفاعل يف قوله (فال انصف) مفا) به ايفنس لوقوعه بعد (ال) النافية للجنس فليلك ال يقصد وضمنه ليزمن ميا ألنيه   

يري مفا) به معىن الفعل بل جميف) االوصيا  ابملصيد  فيتمحض لالييية  وال التفيات فييه إىل زمين مين األزمنية الثالثية  ولييا 
فمعىن (فال انصف هلم): فلم ينصف م أحد فيما مضى. وال حاجة إىل إجفا  ما حصل يف اليزمن املاضي، جميفى زمين احليال  

 وقوهلم اسم الفاعل حقيقة يف احلال جفى على الغالب فيما إذا أ يد به معىن الفعل. 
بعيد الكيا  وختفييف الييا  مكسيو ة و ي،  وقفأ ايفمنو  (وحأين) هبميزة بعيد الكيافف وبتشيديد الييا . وقيفأه ابين حثيري أبليف 

 لغة. 
[) وففيع على مجلة (أ لكنا م فيال انصيف هليم) 14(أفمن حان على بينة من  به حمن زين له سو  عمله واو عوا أ وا  م] 

وب لتحقي  أهنم ال انصف هلم حتقيقا يفجع إىل ما يف الكالم مين املعيىن التعفيضي، فنيو شي يه ابالسيتئنا  ال يياين جيا  أبسيل
 التففيع. 

ونوز مع ذلك أن يكون مففعا على ما سي   مين قوليه (إن هللا ييدخل الييين امنيوا وعمليوا الصياحلات) اآليية  فيكيون ليه  
 حكم االعرتاض ألنه وففيع على اعرتاض. 

 و يا وفنن يف ولوين الكالم لتجديد نشاك السامعني و و من األساليب اليت ابتكف ا القفان يف حالم العفب.  
 واالستفنام مستعمل يف إنكا  املماثلة اليت يقتضينا حف  التش يه.  
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واملقصو) من إنكا  املشاهبة بني  ؤال  و ؤال   و وفضيل الففي  األول  وإنكا  زعم املشفحني أهنم خري من املؤمنني حميا  
لوا إن  يؤال  لضيالون) (فاختييمتوه ظنف ذلك علينم يف ميواطن حثيرية حقيوهلم (ليو حيان خيريا ميا سي قوان إلييه) (وإذا  أو يم قيا

 سخفاي حىت أنسوحم ذحفت وحنتم مننم وضحكون). 
 واملفا) ابملوصولني ففيقان حما )ل عليه قوله يف أحدمها (واو عوا أ وا  م).  
 وال ينة: الل ان واحلجة  أت حجة على أنه ض .  
 ي  ون يه على زلفى الففي  اليت متسك رجة هللا. و(من) ابتدائية  ويف التع ري بوصف الفب وإضافته إىل ضمري الفف  
ومعييىن وصييف ال ينيية أبهنييا ميين هللا: أن هللا أ شييد م إلينييا وحييفك أذ يياهنم فييامتثلوا وأ) حييوا احليي   فاحلجيية حجيية يف نفسيينا  

ع فييه وأخييه وحوهنا من عند هللا وزحية هلا وحشف للرت)) فينا وإمتيام ليداللتنا  حميا يظنيف الفيفل بيني أخيي العليم عين متضيل
 عن مستضعف فيه وإن حان مصي ا. 

 و(على) لالستعال  اقازت اليت  و مبعىن التمكن حما يف قوله وعاىل (أولئك على  دى من  هبم) يف سو ة ال قفة.  
 يسيف و يا الففي   م املؤمنون و م كبتون على الدين واثقون أبهنم على احل . فال جفم يكون هلم الفوز يف اليدنيا ألن هللا 

هلم أس ابه فيإن قياولوا حيانوا عليى ثقية أبهنيم عليى احلي  وأهنيم صيائفون إىل إحيدى احلسينيني فقوييت شيجاعتنم  وإن سياملوا 
 عنوا بتدبري شأنه وما فيه نفع اآلمة والدين فلم أيلوا جندا يف حسن أعماهلم وذلك من اك  أن هللا أصلح ابهلم و دا م. 

ه  يييم املشيييفحون  فييإهنم حيييانوا يف أحيييوال السيييوأى مييين ع يييا)ة األصييينام والظليييم والعيييدوان والففييي  الييييت زيييين ليييه سيييو  عملييي 
وا وكاب الفواحو  فلما ن ننم هللا لفسا) أعماهلم أبن أ سل إلينم  سوال بني هلم صاحل األعمال وسيئاهتا مل ييد حوا ذليك 

نا ويلب الفنم و يوا م عليى  أينيم فليم يع يأوا و أوا فسا) م صالحا فتزينت أعماهلم يف أنظا  م ومل يستطيعوا اإلقال  عن
 ابو ا  ما  و صالح هلم يف العاجل واآلجل  فليلك معىن قوله (حمن زين له سو  عمله واو عوا أ وا  م) إبناز. 

وبيين فعييل (زييين) للمجنيول ليشييمل املييزينني هلييم مين أئميية حفييف م  ومييا سيولته هلييم أيضييا عقييوهلم اآلفنية ميين أفعيياهلم السيييئة  
رتا ا ابإللف أو او اعا لليات العاجلة أو يفلب الفائسة  أت زين له مزين سو  عمله  ويف  يا ال نا  إىل اقنول ون يه هلم اي

 أيضا لريجعوا إىل أنفسنم فيتأملوا فيمن زين هلم سو  أعماهلم. 
لعنييم هبييا فتصييري هلييم أ ييوا  ال وملييا حييان وييزيني أعميياهلم هلييم ي عييثنم علييى الييدأب علينييا حييان يتولييد ميين ذلييك إلفنييم هبييا وو  

 يستطيعون مفا قتنا أعقب بقوله (واو عوا أ وا  م). 
والففل بني الففيقني بني للعاقل املتأمل ري  ا  أن يسأل عن  اثلة الففيقني سؤال من يعلم انتفا  املماثلية وينكيف عليى  

 من عسى أن يزعمنا. 
 واملقصو) ابلفضل ظا ف و و الففي  اليت وقع الثنا  عليه.  واملفا) ابنتفا  املماثلة الكناية عن التفاضل  
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(مثيل ايفنية الييت وعييد املتقيون فينيا أهنييا  مين ميا  ييري اسيين وأهنيا  مين ليينب مل يتغيري طعميه وأهنيا  ميين  يف ليية للشييا بني   
 النييا  وسييقوا مييا  محيمييا فقطييع وأهنييا  ميين عسييل مصييفى وهلييم فينييا ميين حييل الثمييفات ومغفييفة ميين  هبييم حميين  ييو خالييد يف

[) استئنا  بياين ألن ما جفى من ذحف ايفنة يف قوله (إن هللا يدخل اليين امنوا وعملوا الصياحلات جنيات 15أمعا  م]
جتفت من حتتنا األهنا )  يا يستشيف  السيامع إىل وفصييل بعيض صيفاهتا  وإذ قيد ذحيف أهنيا جتيفت مين حتتنيا األهنيا  ميو م 

ا  املياه ألن جفت األهنا  أحمل ضاسن ايفنيات املفييوب فينيا  فلميا فيفغ مين ووصييف حيال ففيقي، اإل يان السامع أهنا أهن
والكفف  و ا أعد لكلينما  ومن إعالن و اين حالينما ثين العنان إىل بيان ما يف احلنة اليت وعد املتقون  وخي  مين ذليك 

ليه (مثيل ايفنية) م تيدأ ضييو  ا يل. والتقيديف: ميا سيوصيف أو ميا بيان أنوا  األهنا   وملا حان ذليك موقيع ايفملية حيان قو 
 سيتلى عليكم  أو  ا يتلى عليكم. 

وقوله (حمن  و خالد يف النا ) حالم مستأنف مقد  فيه استفنام إنكيا ت )ل علييه ميا سي   مين قوليه (أفمين حيان عليى  
لنا . واإلنكا  متسيل  عليى التشي يه الييت  يو مبعيىن بينة من  به حمن زين له سو  عمله). والتقديف: أحمن  و خالد يف ا

 التسوية. 
ونوز أن وكون مجلة (مثل ايفنة) بدال من مجلة (أفمن حان على بينة من  به) فن، )اخلة يف حيز االستفنام اإلنكا ت.  

ا  عيين حييال وا يل قولييه (حميين  ييو خاليد يف النييا )  أت ححييال ميين  ييو خاليد يف النييا  وذلييك يسييتلزم اخيتال  حييال النيي
 ايفنة  فحصل حنو االحت اك إذ )ل (مثل ايفنة) على مثل أصحاهبا و)ل مثل من  و خالد يف النا  على مثل النا . 

واملقصو): بيان ال ون بني حايل املسلمني واملشفحني بيحف التفاوت بني حايل مصريمها املقف  يف قوله (إن هللا يدخل الييين  
إىل اخفه  وليلك مل يرتك ذحف أصحاب ايفنة وأصحاب النا  يف خالل ذحف ايفنية والنيا  امنوا وعملوا الصاحلات جنات) 

 فقال (مثل ايفنة اليت وعد املتقون) وقال بعده (حمن  و خالد يف النا ). 
ولقصد زاي)ة وصويف مكابفة من يسوت بيني املتمسيك ب ينية  بيه وبيني التيابع هليواه  أت  يو أيضيا حالييت يسيوت بيني ايفنية  
 ت ولك الصفات وبني النا  ذات صفات ضد ا. ذا
وفيييه اطييفا) أسيياليب السييو ة إذ افتتحييت ابملقابليية بييني اليييين حفييفوا واليييين امنييوا  وأعقييب ابو ييا  الكيياففين ال اطييل واو ييا   

 املؤمنني احل   وثل  بقوله (أفمن حان على بينة من  به) إخل. 
 واملثل: احلال العجيب.  
ميا عطيف علينيا وفصييل لإلمجيال اليييت يف مجلية (مثيل ايفنية)  فنيو اسيتئنا   أو بيدل مفصيل ميين ومجلية (فينيا أهنيا ) و  

 جممل على  أت من يث ته يف أنوا  ال دل. 
واألهنا : مجع هنف  و يو امليا  املسيت حف ايفيا ت يف أخيدو) عظييم مين األ ض  ووقيدم يف قوليه وعياىل (قيال إن هللا م تلييكم  

 بننف) يف سو ة ال قفة. 
أما إطالل األهنا  على أهنا  املا  فنو حقيقة  وأما إطالل األهنا  على ما  و من لنب و ف وعسيل فييلك عليى طفيقية ف 

التش يه ال ليغ  أت  اثلة لبهنا   فيجوز أن وكون املماثلة اتمية يف أهنيا حاألهنيا  مسيت حفة يف أخا)ييد مين أ ض ايفنية فيإن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



يف الدنيا  فإن مفأى أهنا  من  يه األصنا  مفأى م ن . ونوز أن وكون  اثلة  يه أحوال اآلخفة خا قة للعا)ة املعفوفة 
 األصنا  لبهنا  يف بعض صفات األهنا  و ، االست حا . 

و يه األصنا  ا مسة امليحو ة يف اآلية حانيت مين أفضيل ميا يتنافسيون فييه ومين أعيز ميا يتيسيف احلصيول علييه  فكييف  
 ن مننا أهنا  يف ايفنة. ووناول  يه األصنا  من التفكه اليت  و ونعم أ ل اليسا  والففا ية. الكثري مننا  فكيف إذا حا

وقيييد ذحيييف  نيييا أ بعييية أشيييفبة  ييي، أجنييياس أشيييفبتنم  فكيييانوا يسيييتجيدون امليييا  الصيييايف ألن ياليييب مييييا نم مييين الغيييد ان  
ميا أخييت وتغيري ابلطحليب ومبيا ييدخل فينيا واألحواض ابل ا)ية متتلئ من ما  املطف أو مين ميفو  السييول فيإذا اسيتقفت أاي

 من األيدت والدال   وشفب الوحوش وقليل ال ال) اليت وكون جماو ة األهنا  ايفا ية. 
وحيييلك الليينب حييانوا إذا حل ييوا وشييفبوا أبقييوا مييا استفضييلوه إىل وقييت اخييف ألهنييم ال ال ييون إال حل يية واحييدة أو حل تييني يف  

 . اليوم فيقع يف طعم اللنب وغيري
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فأما ا ميف فكانيت قليلية عزييزة عنيد م لقلية األعنياب يف احلجياز إال قلييال يف الطيائف  فكانيت ا ميف جتتليب مين بيال)   

الشام ومن بال) اليمن  وحانت يالية الثمن وقد ينقطع جل نا زماان يف فصل الشتا  لعسف السري هبا يف الطفل ويف أوقات 
 تناهبا. احلفوب أيضا خو  ان

والعسييل  ييو أيضييا ميين أشييفبتنم  قييال وعيياىل يف النحييل (رييفج ميين بطوهنييا شييفاب  تلييف ألوانييه) والعييفب يقولييون: سييقاه  
 عسال  ويقولون: أطعمه عسال. وحان العسل مفيواب فيه نتلب من بال) ايف ال ذات الن ات املستمف. 

 فمان. فأما الثمفات ف عضنا حثري عند م حالتمف وبعضنا قليل حال 
واآلسن: وصف من أسن املا  من ابب ضفب ونصف وففح  إذا وغري لونيه. وقيفأه ابين حثيري (أسين) بيدون أليف بعيد اهلميزة  

 على وزن فعل للم الغة. 
 وا مف: عصري العنب اليت يرتك حىت يصي ه التخمف و و احلموضة مثل  ري العجني.  
 ييي قال بشا :          و(لية) وصف وليس ابسم  و و دني  اللي  أت الل 
ذحيفت شيي ايب اللييي ييري قيييفيب                      وجملييس هلييو طياب بييني شييفوب واللييياذة: انفعيال نفسيياين فيييه مسييفة    

و ، ضد األمل وأحثف حصوله من الطعوم واألشفبة واملالمس ال دنية  فوصف  ف  نا أبهنا (لية) معناه نيد شيا هبا ليياذة 
   ف الدنيا فإهنا حفيقة الطعم فلوال وفقب ما وفعله يف الشا ب من نشوة وطفب ملا شفهبا حلموضية يف طعمنا  أت لال

 طعمنا. 
والعسل املصفى: اليت خل   ا رال  العسل من بقااي الشمع وبقااي أعضا  النحل الييت قيد متيوت فييه  ووقيدم الكيالم  

 على العسل ووفبيته يف سو ة النحل. 
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ثمييفات) أصيينا  ميين مجيييع أجنيياس الثمييفات  فييالتعفيف يف (الثمييفات) للجيينس  و(حييل) مسييتعملة يف ومعييىن (ميين حييل ال 
حقيقتنا و و اإلحاطة  أت مجيع ما خل  هللا من الثمفات  ا علموه يف الدنيا وميا مل يعلميوه  يا خلقيه هللا للجنية. و(مين) 

 و عيضية  و يا حقوله وعاىل (فينما من حل فاحنة زوجان). 
ة) عطف على (أهنا ) وما بعده  أت وفينا مغففة هلم  أت جتاوز عننم  أت إطالل يف أعماهلم ال وكلييف عليينم  و(مغفف  

حمغففوه أل ل بد  إذ بينت أبن يعملوا ميا شياؤوا يف احليدي   لعيل هللا اطليع عليى أ يل بيد  فقيال: اعمليوا ميا شيئتم فقيد 
 حما قال وعاىل (و ضوان من هللا أحل). يففت لكم  وقد وكون املغففة حناية عن الفضوان علينم  

 ووقديف املضا  يف  مثله  ظا ف للقفينة.  
وقوله (وسقوا ما  محيما) ج،  به ملقابلة ما وصف من حال أ ل ايفنة اليت يف قوله (فينا أهنا  من ما  يري اسن) إىل  

وابت. وليسوا بيائقني إال املا  احلميم اليت قوله (من حل الثمفات)  أت أن أ ل النا  ضفومون من مجيع ما ذحف من املشف 
يقطع أمعا  م بفو  سقيه. وليلك مل يعفج  نا على طعام أ ل النا  إىل ذحف يف قوله وعياىل (آلحليون مين شيجف مين زقيوم 
ا فميالئون مننييا ال طييون فشييا بون عليييه ميين احلميييم) وقولييه (أذلييك خييري نييزال أم شييجفة الزقييوم) إىل قولييه (فييإهنم آلحلييون مننيي

 فمالئون مننا ال طون ع إن هلم علينا لشواب من محيم). 
وضمري (سقوا)  اجع إىل (من  و خالد يف النا ) ابعت ا  معىن (من) و و الففي  من الكاففين بعيد أن أعييد علييه ضيمري  

 املفف) يف قوله ( و خالد). 
إلييه بعيد نزوليه مين املعيدة. ويسيمى عفي  بييوزن  واألمعيا : مجيع معيى مقصيو ا وبفيتح املييم وحسيف ا  و يو ميا ينتقيل الطعيام  

 حتف. 
(ومييننم ميين يسييتمع إليييك حييىت إذا خفجييوا ميين عنييدك قييالوا لليييين أووييوا العلييم ميياذا قييال انفييا) ضييمري (ومييننم) عائييد إىل  

(اليييين حفييفوا) اليييين جييفى ذحييف م يييري مييفة ميين أول السييو ة  أت وميين الكيياففين قييوم يسييتمعون إليييك  وأ ا) مبيين يسييتمع 
 عنم املنافقني بقفينة قوله (قالوا لليين أوووا العلم ماذا قال) وقوله (خفجوا من عندك). م
وليس املفا) جمف) املستمعني مثيل ميا يف قوليه (وميننم مين يسيتمعون إلييك أفأنيت وسيمع الصيم) وقوليه (وميننم مين يسيتمع  

اخف من الكاففين اليين أسفوا الكفف ووظا فوا إليك وجعلنا على قلوهبم أحنة) للففل الواضح بني األسلوبني  و يا صنف 
ابإل ان  وقد حان املنافقون بعد اهلجفة مقصو)ين من لفظ الكفا . و يه السو ة انزلة بقفب عند من اهلجفة فليلك ذحف 

 فينا الففيقان من الكفا . 
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ينم مييين القيييفان. و ييييه صيييفة مييين يتظيييا ف ومعيييىن (يسيييتمع إلييييك): اضيييفون جملسيييك ويسيييمعون حالميييك وميييا وقيييفأ علييي  
ابإلسالم فال يعفضون عن يا  القفان إعفاض املشفحني مبكة.  وت عن الكليب ومقاول: أهنا نزلت يف ع د هللا ابن أيب بين 

 سلول و فاعة بن الثابوت  واحلا ث بن عمفو  وزيد بن الصلت  ومالك بن الدخشم. 
عون اب تمام يظنفون أهنم حفيصون عل، وع، ما يقوله الفسيول صيلى هللا علييه واالستما : أشد السمع وأقواه  أت يستم 

وسلم وأهنم يلقون إليه ابهلم  و يا من استعمال الفعل يف معىن إظنيا ه ال يف معيىن حصيوله. وحي  فعيل اسيتمع أن يعيدى 
يقيال: اسيتمع إىل فيالن حميا  إىل املفعول بنفسيه حميا يف قوليه (يسيتمعون القيفان) فيإذا أ ييد وعلقيه ابلشيخ  املسيمو  منيه

 قال  نا (ومننم من يستمع إليك)  وحيا جا  يف مواقعه حلنا من القفان. 
 و(حىت) يف قوله (حىت إذا خفجوا من عندك) ابتدائية و(إذا) اسم زمان متعل  ب(قالوا).  
 واملعىن: فإذا خفجوا من عندك قالوا اخل.  
صيييو   فمنيييه (إذ أخيييفجين مييين السيييجن)  ومنيييه (يفييييد أن ريييفجكم مييين وا يييفوج: مغيييا) ة مكيييان معيييني ضصيييو ا وييييري ض 

 أ ضكم). 
 وا فوج من عند النيب صلى هللا عليه وسلم مغا) ة جملسه اليت يف املسجد و و اليت عل عنه  نا بلفظ (عندك).  
 و(من) لتعدية فعل (خفجوا) وليست اليت وزا) مع الظفو  يف حنو قوله وعاىل (من عند هللا).  
واليين أوووا العلم:  م أصحاب  سول هللا صلى هللا علييه وسيلم املالزميون قلسيه. ويي، ميننم ع يد هللا بين مسيعو) وأبيو  

 الد )ا  وابن ع اس. و وت عنه أنه قال: أان مننم وسئلت فيمن سئل. 
وحيي  مفعيول (يسيتمع) ليشيمل واملعىن: أهنم يستمعون إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من القفان وما يقوله من اإل شا)  

 ذلك. 
ومعىن (انفا): وقتا قفي ا من زمن التكلم   ومل ويف)  ييه الكلمية إال منصيوبة عليى الظففيية. قيال الزجياج:  يو مين اسيتأنف  

الش،  إذا ابتدأه ا ه يفيد أنه مشت  من فعل مزيد ومل يسمع له فعل جمف)  وظيا ف حالمنيم أن اشيتقاقه مين االسيم ايفاميد 
نف  أت جا حة الشم وحأهنم عنوا به أنف ال عري ألن األنيف أول ميا ي يدو لفاح يه فيأخيي لطاميه  فليوحظ يف اسيم و و األ

األنف معىن الوصف ابلظنو   وحين بيلك عن القفب  وقال يريه:  و مشت  من أنف بضم اهلمزة وضم النون يوصف به 
 وف  ق ل  حأهنم الحظوا فينا الزم وصيف عيدم االسيتعمال الكأس اليت مل يشفب مننا من ق ل  وووصف به الفوضة اليت مل

و و أنه جديد  أت زمن قفيب   (انفا) زماان مل ي عد العند به. قال ابن عطية: واملفسفون يقولون: انفيا معنياه: السياعة 
 القفي ة منا و يا وفسري املعىن اه. ويف حالمه نظف ألن أ ل اللغة فسفوه بوقت يقفب منا. 

زنة اسم الفاعيل ولييس فييه معيىن اسيم الفاعيل  فنييا اسيم يفييب التصيفيف وال افيظ شي،  مين شيعف العيفب وصيغ على  
 وقع فيه  يا اللفظ. 

واوف  القفا  على قفا وه بصيغة فاعيل وشييت  وايية عين ال يزت عين ابين حثيري أنيه قيفأ (أنفيا) بيوزن حتيف. وقيد أنكيف بعيض  
 لشاطيب أث تنا يف حفز األماين وقد ذحف ا أبو عل، يف احلجة. علما  القفا ات نس تنا إىل ابن حثري ولكن ا
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فإذا صحت  يه الفواية عن ال زت عنه حان (أنفا) حاال مين ضيمري (مين يسيتمع) أجيفت عليى اإلفيفا)  عييا للفيظ (مين).  
هللا علييه وسيلم ومعناه: أنه يقول ذلك يف حال أنه شديد األنفة  أت التكل إظنيا ا لرتفعيه عين وعي، ميا يقوليه النييب صيلى 

وينتنيي، الكييالم عنييد ميياذا. وزعييم أبييو عليي، يف احلجيية: أن ال ييزت وومهييه مثييل: حيياذ  وحييي . وال يظيين مثييل  يييا ابل ييزت لييو 
 صحت الفواية عنه عن ابن حثري. 

وسييال الكييالم يييدل علييى ذم  يييا السييؤال لقولييه عق ييه (أولئييك الييين ط ييع هللا علييى قلييوهبم) فنييو سييؤال ين ييئ عيين ميميية  
يه  فإن حان سؤاهلم حقيقة أن أ عن قلة وعينم ملا يسمعونه من النيب صيلى هللا علييه وسيلم فنيم يسيتعيدونه مين الييين سائل

علمييوه فلعييل اسييتعا)هتم إايه لقصييد أن يتدا سييوه إذا خلييوا مييع إخييواهنم ليختلقييوا مغييامف ينيئوهنييا بيييننم  أو أن ني ييوا ميين 
 يت حانوا فيه. يسأهلم من إخواهنم عما يعوه يف اقلس ال

ونيوز أن يكيون السيؤال عليى ييري حقيقتييه انويين بيه االسيتنزا  يظنيفون للمييؤمنني ا تميامنم ابسيتعا)ة ميا يعيوه ويقولييون  
إلخييواهنم: إمنييا حنيين مسييتنزؤون  أو أن يكييون سييؤاهلم وعفيضييا أبهنييم يعييوا حالمييا ال يسييت ني املييفا) منييه إل)خييال الشييك يف 

 يف حضو  جمالس النيب صلى هللا عليه وسلم وعفيضا لقلة جدوى حضو  ا. نفوس من اسون مننم الفي ة 
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ونوز أن وكون اآلية أشا ت إىل حا)ثة خاصة ذحف فينا النيب صلى هللا عليه وسلم املنافقني وأحواهلم وعليم الييين حيانوا   

   ل شعف أ ل العلم أبن أولئك  م املعنيون  فيكون حاضفين مننم أهنم املعنيون بيلك  فأ ا)وا أن يسألوا سؤال استطال
 مفعول (يستمعون) ضيوفا للعلم به عند النيب صلى هللا عليه وسلم. 

[) اسيتئنا  بيياين ألن قيوهلم (مياذا قيال انفيا) سيؤال يفييب مين 16(أولئك اليين ط ع هللا على قلوهبم واو عيوا أ يوا  م] 
 على مجيع التقا)يف السابقة يف مفا) م منه.  شأنه إك ة سؤال من يسأل عن س ب حصوله

وجيي،  ابسييم اإلشييا ة بعييد ذحييف صييفاهتم وشيينريا هبييم  وجيي،  ابملوصييول وصييلته خييلا عيين اسييم اإلشييا ة إلفييا)ة أن  ييؤال   
 املتميزين هبيه الصفات  م أشخا  الففي  املتقف  بني الناس أهنم ففي  مط و  على قلوهبم ألنه قد وقف  عند املسلمني أن
اليين صمموا على الكفف  م قد ط ع هللا على قلوهبم وأهنم مت عون أل وائنم  فأفا)ت أن  ؤال  املستمعني زمفة من ذليك 

 الففي   فنيا الرتحيب على أسلوب قوله وعاىل (أولئك  م املفلحون) يف سو ة ال قفة. 
اب املط ييو  عليييه  أو اإلان  املختييوم رييي  ال والط يع علييى القلييب: متثيييل لعييدم  الطية اهلييدى والفشييد لعقييوهلم رييال الكتي 

يصل إليه من ااول الوصول إىل )اخليه  فمعنياه أن هللا خلي  قليوهبم  أت عقيوهلم ييري مد حية ومصيدقة للحقيائ  واهليدى. 
و يا الط ع متفاوت يزول بعضه عن بعض أ له يف مد) متفاووية وييدوم ميع بعيض إىل امليوت حميا وقيع  وزواليه ابنتنيا  ميا 

العقل من يشاوة الضاللة وبتوجيه لطيف هللا مبين شيا  ركمتيه اللطيف بيه املسيمى ابلتوفيي  الييت فسيفه األشيعفية للي   يف
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القيد ة والداعيية إىل الطاعية  وأبنييه ميا يقيع عنييده صيالح الع يد اخيفة. وفسييف املعتزلية اللطيف إبيصييال املنيافع إىل الع يد ميين 
 وجه يدل إ) احه ومتكينه ابلقد ة واآلالت. 

[) مجلة معرتضة بني مجلة (ومننم من يستمع إليك) وميا فيينم عننيا مين 17(واليين ا تدوا زا) م  دى وأوينم وقوا م] 
قوليه (فنيل ينظييفون إال السياعة) واليواو اعرتاضييية. واملقصيو) ميين  ييا االعيرتاض: مقابليية ففيي  الضياللة بففييي  اهلدايية علييى 

 دم يف أوهلا. فنيا أسلوب مستمف وإن اختلفت مواقع مجله. األسلوب اليت أقيمت عليه  يه السو ة حما وق
واملعىن: واليين شفح هللا صد  م لإل يان فا تيدوا لطيف هللا هبيم فيزا) م  يدى وأ سيخ اإل يان يف قليوهبم ووفقنيم للتقيوى   

 فاوقوا ويال وا أ وا  م. 
 ا  يتعدى حقيقة لليوات. وإيتا  التقوى مستعا  لتيسري أس اهبا إذ التقوى معىن نفساين  واإليت 
 وإضافة التقوى إىل ضمري (اليين ا تدوا) إ ا  إىل أهنم عففوا هبا واختصت هبم.  
(فنل ينظفون إال الساعة أن دوينم بغتة فقيد جيا  أشيفاطنا) وففييع عليى ميا مضيى مين وصيف أحيوال الكياففين مين قوليه  

شاملة ألحوال الففيقني ففف  علينيا أن حيال الفيفيقني ينتظيفون حليول (أفلم يسريوا يف األ ض) إىل قوله (واو عوا أ وا  م) ال
الساعة لينالوا جزا  م على سو  حفف م فضمري ينظفون مفا) به الكاففون ألن الكالم هتديد ووعيد  وألن املؤمنني ينتظفون 

. والنظيف  نيا مبعيىن االنتظيا   أمو ا أخف مثيل النصيف والشينا)ة  قيال وعياىل (قيل  يل وفبصيون بنيا إال إحيدى احلسينيني) اآليية
 حما يف قوله وعاىل ( ل ينظفون إال أن دوينم املالئكة أو أييت  بك) اآلية. 

واالسييتفنام إنكييا  مشييوب بيييتنكم  و ييو إنكييا  وهتكيييم علييى يييائ ني  موجييه إىل الفسيييول صييلى هللا عليييه وسيييلم  أت ال  
 لساعة. حتسب دخري مؤاخيهتم إفالات من العقاب  فإهنم مفجون إىل ا

 و يا االستفنام اإلنكا ت انظف إىل قوله انفا (واليين حففوا يتمتعون وأيحلون حما دحل األنعام والنا  مثوى هلم).  
والقصف اليت أفا)ه االستثنا  قصف ا)عائ،  نزل انتظا  م ما أيملونه من املفيوابت يف الدنيا منزلة العيدم لضيةلة أميفه بعيد  

 ون فيما ينتظفون الساعة ألهنم لتحق  حلوله علينم جديفون أبن يكونوا من منتظفينا. أن نزلوا منزلة من ينتظف 
 و(أن دوينم) بدل اشتمال من الساعة.  
و(بغتيية) حييال ميين السيياعة قييال وعيياىل (ال دويييكم إال بغتيية). وال غتيية: الفجييأة  و ييو مصييد  مبعييىن: املييفة  واملييفا) بييه  نييا  

 الوصف  أت م ايتة هلم. 
الكالم: أن الساعة موعد م وأن الساعة قفي ة مننم  فحاهلم ححال من ينتظف شيئا فإمنا يكون االنتظا  إذا اقرتب ومعىن  

 موعد الش،    يه االستعا ة هتكمية. 
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 والفا  من قوله (فقد جا  أشفاطنا) فا  الفصيحة حاليت يف قول ع اس بن األحنف:            
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ن أقصى ما يفا) بنا                      ع القفول فقد جئنا خفاسيانيا و يه الفصيحة وفيد معىن وعليل قيفب قالوا خفاسا  
 مؤاخيهتم. 

 واألشفاك: مجع شفك بفتحتني  و و: العالمة واألما ة على وجو) ش،  أو على وصفه.  
حيدامها أن وقيت السياعة قفييب قيفاب نسي يا وعالميات السياعة  ي، عالميات حوهنيا قفي ية. و ييا القيفب يتصيو  بصيو وني: إ 

 ابلنس ة إىل طول مدة  يا العامل ومن عليه من ا ل . 
والثانية: أن ابتدا  مشا دة أحوال الساعة اصل لكيل أحيد مبوويه فيإن  وحيه إذا خلصيت عين جسيده شيا دت مصيري ا  

نية أو حفيف مين حفيف النيا    واه الرتمييت. مشا دة إمجالية. وبه فسف حدي  أيب  فيفة مففوعا  القيل  وضية مين  ايض ايف
و و ضعيف ويفسفه حدي  ابن عمف مففوعا  إذا مات امليت عفض عليه مقعده ابلغداة والعش، فإن حان من أ يل ايفنية 
فمن أ ل ايفنة وإن حان من أ ل النا  فمن أ ل النا  ع يقال:  يا مقعدك حىت ي عثك هللا يوم القيامة  وهناية حيا  امليف  

 ي ة وإن طال العمف. قف 
واألشفاك ابلنس ة للصو ة األوىل: احلوا)ث اليت أخيل النييب صيلى هللا علييه وسيلم أهنيا وقيع بيني ييدت السياعة  وأوهليا بعثتيه  

 ألنه اخف الفسل وشفيعته اخف الشفائع ع ما يكون بعد ذلك  وابلنس ة للصو ة الثانية أشفاطنا األمفاض والشيخوخة. 
[) وففيييع علييى (فقييد جييا  أشييفاطنا). و(أهل) اسييم يييدل علييى احلاليية  ويضييمن معييىن 18جييا هتم ذحييفا م](فييأهل هلييم إذا  

االسيتفنام حثيريا و يو  نيا اسيتفنام إنكيا ت  أت حييف اصيل هليم الييحفى إذا جيا هتم السياعة  واملقصيو): إنكيا  االنتفيا  
 ابليحفى حينئي. 

. و(ذحييفا م) م تييدأ أول و(هلييم) خييل عيين (أهل)  و يييا الرتحيييب مثييل و(أهل) م تييدأ كن مقييدم ألن االسييتفنام لييه الصييدا ة 
 قوله وعاىل (أهل هلم اليحفى) يف سو ة الدخان  وضمري (جا هتم) عائد إىل (الساعة). 

[) فف  على مجيع ما ذحف 19(فاعلم أنه ال إله إال هللا واستغفف لين ك وللمؤمنني واملؤمنات وهللا يعلم متقل كم ومثواحم] 
حال املؤمنني وحال الكاففين ومن عواقب ذلك ووعده أو وعيده أن أمف هللا  سوله صلى هللا عليه وسلم ابلث ات على من 

ميييا ليييه مييين العليييم بوحدانيييية هللا وعليييى ميييا  يييو )أبيييه مييين التواضيييع   ابالسيييتغفا  لين يييه ومييين احليييف  عليييى يييياة امليييؤمنني 
مطا  ا ريات ليه وألمتيه والتففييع  ييا مزييد مناسي ة لقوليه انفيا (ذليك ابالستغفا  هلم ألن يف ذلك العلم وذلك الدأب است

 أبن هللا موىل اليين امنوا وأن الكاففين ال موىل هلم) اآلية. 
فاألمف يف قوله (فاعلم) حناية عن طلب العلم و و العمل ابملعلوم  وذلك مستعمل يف طلب الدوام علييه ألن النييب صيلى  

ك وعلمييه املؤمنييون  وإذا حصييل العلييم بيييلك مييفة واحييدة وقييف  يف اليينفس ألن العلييم ال اتمييل هللا عليييه وسييلم قييد علييم ذليي
النقيض فليس األمف به بعد حصوله لطلب حتصيله بل لطلب الث ات فنو على حنيو قوليه وعياىل (اي أينيا الييين امنيوا امنيوا 

 اب  و سوله). 
ذلك إن حان قد علمه النيب صلى هللا عليه وسلم من ق ل وعمله وأما األمف يف قوله (واستغفف لين ك) فنو لطلب جتديد  

 أو  و لطلب حتصيله أن مل يكن فعله من ق ل. 
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وذحف (املؤمنات) بعد (املؤمنني) ا تمام هبن يف  يا املقام وإال فإن الغالب احتفا  القفان بيحف املؤمنني و وله للمؤمنات  
 فيعة للفجال والنسا  إال ما استثين من التكاليف. على طفيقة التغليب للعلم بعموم وكاليف الش

ومن اللطائف القفانية أن أمف  نا ابلعلم ق ل األمف ابلعمل يف قوله (واستغفف لين ك). قال ابن عيينية مليا سيئل عين فضيل  
العلم من صيحيحه  العلم: أمل وسمع قوله حني بدأ به (فاعلم أنه ال إله إال هللا واستغفف لين ك). ووفجم ال خا ت يف حتاب 

 ابب العلم ق ل القول والعمل  لقول هللا وعاىل (فاعلم أنه ال إله إال هللا) ف دأ ابلعلم. 
   
 

 4038صفحة : 
 
وما يستغفف منه النييب صيلى هللا علييه وسيلم لييس مين السييئات لعصيمته مننيا  وإمنيا  يو اسيتغفا  مين الغفيالت وحنو يا    

حاة ملا حان يكثف النيب صلى هللا عليه وسيلم أن يقوليه  اللنيم ايفيف يل خطيئييت  وإمنيا حيان ووسميته ابلينب يف اآلية إما ضا 
يقولييه يف مقييام التواضييع  وإمييا إطييالل السييم الييينب علييى مييا يفييوت ميين االز)اي) يف الع ييا)ة مثييل أوقييات النييوم واألحييل  

 قليب وإين أستغفف هللا يف اليوم مائة مفة  . وإطالقه على ما عناه النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله  أنه ليغان على 
والالم يف قوله (لين ك) الم التعيني بينت مفعوال كنيا لفعيل (اسيتغفف)  واليالم يف قوليه (وللميؤمنني) الم العلية  أو مبعيىن   

  (عن) واملفعول ضيو   أت استغفف الينوب ألجل املؤمنني  ويف الكالم حي   وقديفه: وللمؤمنني لينوهبم.
ومجليية (وهللا يعلييم متقليي كم ومثييواحم) ويييييل جييامع ألحييوال مييا وقييدم. فاملتقلييب: مصييد  مبعييىن التقلييب  أوثييف جل ييه  نييا  

 ملزاوجة قوله (ومثواحم). والتقلب: العمل املختلف ظا فا حان حالصالة  أو ابطنا حاإل ان والنصح. 
مييؤمنني وحيياففين  وقيد  هلييا جزا  يا علييى حسيب علمييه مبفاو نييا  واملثيوى: املفجييع واملئيال  أت يعلييم هللا أحيوالكم مجيعييا مين 

 ويعلم مصائفحم وإمنا أمفحم وهناحم وأمفحم ابالستغفا  خاصة إلجفا  أحكام األس اب على مس  اهتا فال ويأسوا وال هتملوا. 
قلوهبم مفض ينظفون إليك  (ويقول اليين أمنوا لوال نزلت سو ة فإذا أنزلت سو ة ضكمة وذحف فينا القتال  أيت اليين يف 

[ طاعية وقييول معيفو ) قيد ذحيفان أن  ييه السييو ة أنزليت ابملدينية وقيد بييدت 20نظيف املغشي، علييه مين املييوت فيأوىل هليم]
قفون نفال املنافقني  فلما جفى يف  يه السو ة وصف حال املنافقني أعقب ذليك بوصيف أجليى مظيا ف نفياقنم  وذليك 

قيد يضيي  األميف ابملنيافقني إذ حيان وظيا ف م ابإلسيالم سييلجئنم إىل ا يفوج للقتيال ميع حني يدعى املسلمون إىل ايفنا) ف
املسلمني  وذلك أمف ليس ابهلني ألنه وعفض إلوالفنم النفوس )ون أن يفجوا منه نفعا يف احلياة األبدية إذ  م ال يصدقون 

نييوا أن ينييزل القييفان ابلييدعوة إىل القتييال ليالقييوا هبييا فيصيي حوا يف حييرية. وحييان حيياهلم  يييا  الفييا حلييال اليييين امنييوا اليييت مت
املشيفحني فيشيفوا ميننم يلييلنم  ف نييه املناسيي ة حكي، متيين امليؤمنني نيزول حكيم القتييال ألنيه يليوح بيه متيييز حيال املنييافقني  

 وي دو منه الففل بني حال الففيقني وقد بني حفه القتال لدينم يف سو ة بفا ة. 
 يو قوليه (فيإذا أنزليت سيو ة ضكمية وذحيف فينيا القتيال  أييت الييين يف قليوهبم ميفض) اآليية  وميا فاملقصو) من  يه اآليية  

ق له ووطئة له بيحف سي  ه  وأفيا) وقد يه أيضيا ونوينيا بشيأن الييين امنيوا  وأفيا) ذحيفه مقابلية بيني حيايل الفيفيقني جيفاي عليى 
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ه وعاىل (فإذا لقيتم اليين حففوا فضفب الفقياب)  ولييلك سنن  يه السو ة. ومقال اليين امنوا  يا حان س  ا يف نزول قول
 فاملقصو) من السو ة اليت ذحف فينا القتال  يه السو ة اليت حنن بصد) ا. 

ومعليوم أن قييول املييؤمنني  ييا واقييع ق ييل نيزول  يييه اآلييية فيالتع ري عنييه ابلفعييل املضيا  : إمييا لقصييد استحضيا  احلاليية مثييل  
 ة على أهنم مستمفون على  يا القول. (ويصنع الفلك)  وإما للدالل

وو عيا ليييلك وكييون (إذا) يف قولييه (فيإذا أنزلييت سييو ة) ظففييا مسيتعمال يف الييزمن املاضيي، ألن نييزول السيو ة قييد وقييع  ونظييف  
املنافقني إىل الفسول صلى هللا عليه وسلم  يا النظف قد وقع إذ ال يكون ذمنم وزجف م ق ل حصول ميا يوج يه فاملقيام )ال 

 فينة واضحة. والق
و(ليييوال) حيييف  مسيييتعمل  نيييا يف التميييين  وأصيييل معنييياه التخصيييي  فيييأطل  وأ ييييد بيييه التميييين ألن التميييين يسيييتلزم احليييف   

 واحلف  يدعو إىل التحضيض. 
وحي  وصف (سو ة) يف حكاية قوهلم (لوال نزلت سو ة) لداللة ما بعده عليه مين قوليه (وذحيف فينيا القتيال) ألن (قوليه  

سو ة)  أت حما متنوا اقتضى أن املسؤول سو ة يشف  فينا قتيال املشيفحني. فياملعىن: ليوال نزليت سيو ة يييحف فينيا فإذا أنزلت 
 القتال وففضه  فحي  الوصف إنازا. 
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 ووصف السو ة ب(ضكمة) ابعت ا  وصف اايهتا ابإلحكام  أت عدم التشيابه وانتفيا  االحتميال حميا )ليت علييه مقابلية  

احملكمات ابملتشاهبات يف قوله (منه اايت ضكمات  ن أم الكتاب وأخف متشاهبات) يف سيو ة ال عميفان  أت ال حتتميل 
اايت ولك السو ة املتعلقة ابلقتال إال وجوب القتال وعدم اهلوا)ة فييه مثيل قوليه (فيإذا لقييتم الييين حفيفوا فضيفب الفقياب) 

 زلت إجابة عن متين اليين امنوا. اآلايت  فال جفم أن  يه السو ة  ، اليت ن
 وإمنا قال (وذحف فينا القتال) ألن السو ة ليست حلنا متمحضة ليحف القتال فإن سو  القفان ذوات أيفاض شىت.  
 
 وا طاب يف ( أيت) للنيب صلى هللا عليه وسلم ألنه الح  لقوله وعاىل (ومننم من يستمع إليك).  
 طنيون للكفيف فجعيل الكفيف ا في، حياملفض الييت مقيفه القليب ال ي يدو منيه شي،  عليى و(اليين يف قلوهبم مفض)  م امل  

ظا ف ايفسد  أت  أيت املنافقني عليى طفيي  االسيتعا ة. وقيد يليب إطيالل  ييه الصيلة عليى املنيافقني  وأن النفيال ميفض 
 قفة. نفساين معضل ألنه وتفف  منه ففو  بينا ا يف قوله وعاىل (يف قلوهبم مفض) يف سو ة ال 

وانتصب (نظف املغش، عليه من املوت) على املفعولية املطلقة ل يان صفة النظف من قوليه (ينظيفون إلييك) فنيو عليى معيىن  
 التش يه ال ليغ. 
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ووجييه الشيي ه ث يييات احلدقيية وعيييدم التحفيييك  أت ينظيييفون إليييك نظيييف املتحييري ريييي  يتجييه إىل صيييوب واحييد وال يشيييتغل  
لنظييف  وإمنييا يوجنييون أنظييا  م إىل النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم إذ حييانوا مبجلسييه حييني نييزول ابملفئيييات ألنييه يف شييايل عيين ا

السو ة  وحانوا يتظا فون ابإلق يال عليى ولقي، ميا ينطي  بيه مين اليوح، فلميا يعيوا ذحيف القتيال هبتيوا  فاملقصيو) املشياهبة يف 
م ينظفون إليك ودو  أعييننم حالييت يغشيى علييه مين  يه الصو ة. ويف معىن  يه اآلية قوله وعاىل (فإذا جا  ا و   أيتن

 املوت) يف سو ة األحزاب. 
 و(من)  نا وعليلية  أت املغش، عليه ألجل املوت  أت حضو  املوت.  
 وفف  على  يا قوله (فأوىل هلم طاعة وقول معفو ).  
 مجلة (فإذا عزم األمف). و يا التففيع اعرتاض بني مجلة (ينظفون إليك نظف املغش، عليه من املوت) وبني  
ولفظ (أوىل)  نيا نيوز أن يكيون مسيتعمال يف ظيا فه اسيتعمال التفضييل عليى شي،  ييري مييحو  ييدل علييه ميا ق ليه  أت  

أوىل هلم من ذلك ا و  اليت )ل عليه نظف م حاملغش، عليه من املوت  أن يطيعوا أمف هللا ويقولوا قوال معفوفا و و قول 
ك القول املعفو  بيني امليؤمنني إذا )عيوا أو أميفوا حميا قيال وعياىل (إمنيا حيان قيول امليؤمنني إذا )عيوا إىل (يعنا وأطعنا)  فيل

 هللا و سوله ليحكم بيننم أن يقولوا يعنا وأطعنا) يف سو ة النو . 
للدالليية علييى  وعليى  يييا الوجيه فتعدييية (أوىل) ابليالم )ون ال ييا  للداللية علييى أن ذليك أوىل وأنفييع  فكيان اجييتالب اليالم 

 معىن النفع. فنو مثل قوله وعاىل (ذلك أزحى لكم) وقوله ( ن أطنف لكم). 
 و و يفو   بقوله بعده (فلو صدقوا هللا لكان خريا هلم).  
ونوز أن يكون (فأوىل هلم) مستعمال يف التنديد والوعيد حما يف قوله وعاىل (أوىل لك فأوىل ع أوىل لك فأوىل) يف سو ة  

   و و اليت اقتصف الز شفت عليه. ومعناه: أن هللا أخل عن ووعده إاي م. القيامة
ع قيل على  يا الوجه إن (أوىل) مفو ة حفوفه على حاهلا من الويل و و القفب  وأن وزنيه أفعيل. وقيال ايففجياين:  يو يف  

نييه أفلييع. ويف الصييحاح عيين  يييا االسييتعمال مشييت  ميين الويييل. فأصييل أوىل: أويييل  أت أشييد ويييال  فوقييع فيييه قلييب  ووز 
األصمع، ما يقتض،: أنه نعل (أوىل ليه) م تيدأ ضييو  ا يل. والتقيديف: أقيفب ميا ينلكيه  قيال ثعليب: ومل يقيل أحيد يف 

 (أوىل له) أحسن  ا قال األصمع،. 
      والالم على  يا الوجه إما مزيدة  أت أوال م هللا ما يكف ون فيكون مثل الالم يف قول النابغة:      
سقيا و عيا لياك العاوب اليزا ت وإميا متعلقية ب(أوىل) عليى أنيه فعيل مضي،  وعليى  ييا االسيتعمال يكيون قوليه (طاعية   

وقول معفو ) حالما مستأنفا و و م تدأ خله ضيو   أت طاعة وقول معفو  خري هلم  أو خل مل تدأ ضيو   وقديفه: 
 يعوا. األمف طاعة  وقول معفو   أت أمف هللا أن يط

 [)  21(فإذا عزم األمف فلو صدقوا هللا لكان خريا هلم] 
 

 4040صفحة : 
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وففيع على وصف حال املنافقني من اهللع عند يا  ذحف القتال فإنه إذا جد أمف القتيال  أت حيان أن ينيدب املسيلمون   
م حينئيي أن رلصيوا اإل يان ونا يدوا  إىل القتال سيضطفب أمف املنافقني ويتسللون لواذا مين حضيو  ايفنيا)  وأن األوىل هلي

حما نا د املسلمون ا ل  وإال فإهنم ال ضيي  هليم مين أحيد أميفين: إميا حضيو  القتيال بيدون نيية فتكيون عليينم اهلز ية 
 ورسفوا أنفسنم ابطال  وإما أن ينخزلوا عن القتال حما فعل ابن أيب وأو اعه يوم أحد. 

 الغالب فينا فيكون ما بعد ا مقد ا وجو)ه  أت فإذا جد أمف القتال وحدث.  و(إذا) ظف  للزمان املستق ل و و 
ومجليية (فلييو صييدقوا هللا) )ليييل جييواب (إذا) ألن (إذا) ضييمنت  نييا معييىن الشييفك  أت حيييبوا هللا وأخلفييوا فلييو صييدقوا هللا  

وذليك أحسين مين جتفييده عين الفيا  لكان خريا هلم  واقرتان مجلة ايفواب ابلفا  للداللة عليى وضيمني (إذا) معيىن الشيفك  
 إذا حانت مجلة ايفواب شفطية أيضا. 

 والتعفيف يف (األمف) وعفيف العند  أو الالم عن املضا  إليه  أت أمف القتال املتقدم انفا يف قوله (وذحف فينا القتال).   
 والعزم: القطع وحتق  األمف  أت حونه ال ضي  منه.  
زوم على طفيقة املكنية بتش يه ميا عيل عنيه ابألميف  أت القتيال بفجيل عيزم عليى عميل ميا وإث يات واستعري العزم للتعيني والل 

العزم له ختييله حإث ات األظفا  للمنية  و يه طفيقة السكاح، يف مجيع أمثلة اقاز العقل،  و ي، طفيقية )قيقية لكين بيدون 
 اطفا) ولكن عندما يسمح هبا املقام. 

عيزم إىل األميف جميازا عقلييا  وحقيقتيه أن يسيند ألصيحاب العيزم عليى طفيي  ايفمنيو  يف مثلييه وجعيل يف الكشيا  إسينا) ال 
و و  نا بعيد إذ ليس املعىن على حصول ايفد من أصحاب األمف  ونظريه قوله وعاىل (إن ذلك من عزم األمو ) فيالكالم 

 فينا سوا . 
يف نفس األمف  أت لو صدقوا يف قيوهلم: حنين مؤمنيون  و يم  ومعىن (صدقوا هللا) قالوا له الصدل  و و مطابقة الكالم ملا 

إمنا حيبوا  سول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ أظنيفوا ليه خيال  ميا يف نفوسينم  فجعيل الكييب عليى  سيول هللا صيلى هللا 
ريا هلييم يف الييدنيا عليييه وسييلم حييياب علييى هللا وفظيعييا لييه وهتييويال ملغ تييه  أت لييو أخلصييوا اإل ييان وقيياولوا بنييية ايفنييا) لكييان خيي

 واآلخفة  فف، الدنيا خري العزة واحلفمة ويف اآلخفة خري ايفنة. 
فنيه اآلية إن ا   ا سيكون مننم حيني نيد ايفيد وني،  أوان القتيال و ي، مين معجيزات القيفان يف اإلخ يا  ابلغييب فقيد  

ن فلميا بليغ ايفييو إىل الشيوك بيني املدينية عزم أمف القتال يوم أحد وخيفج املنيافقون ميع جييو املسيلمني يف صيو ة اقا يدي
وأحيد قيال ع يد هللا بين أيب بين سيلول  أس املنيافقني: ميا نيد ت عيالم نقتيل أنفسينا  يا  نيا أينيا النياس? و جيع  يو وأو اعيه 

 وحانوا ثل  ايفيو وذلك سنة ثالث من اهلجفة  أت بعد نزول  يه اآلية بنحو ثالث سنني. 
حما وقدم  ويف الكالم إناز ألن قوله (لكان خريا) يؤذن أبنه إذا عزم األمف حصل هلم ميا   وقوله (فلو صدقوا هللا) جواب 

 ال خري فيه. 
 ولفظ (خريا) ضد الشف بوزن فعل  وليس  و  نا بوزن أفعل.  
[) مقتضيى وناسي  الينظم أن  ييا مفيف  عليى قوليه 22(فنل عسييتم إن ويوليتم أن وفسيدوا يف األ ض ووقطعيوا أ حيامكم] 

ذا عزم األمف فلو صدقوا هللا لكان خريا هلم) ألنه يفنم منه أنه إذا عزم األمف وولوا عن القتيال وانكشيف نفياقنم فتكيون (فإ
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إمتامييا ملييا يف اآلييية السييابقة ميين اإلن ييا  مبييا سيييكون ميين املنييافقني يييوم أحييد. وقييد قييال ع ييد هللا بيين أيب: عييالم نقتييل أنفسيينا 
نقاول قفيشا و م من قومنا  وحان ال يفى على أ ل يثفب أن يقاولوا مع النيب صلى هللا  ا نا? و مبا قال يف حالمه: وحيف 

 عليه وسلم ويفى االقتصا  على أهنم اووه. وا طاب موجه إىل اليين يف قلوهبم مفض على االلتفات. 
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يييه ب( يل) الدالية علييى التحقيي  ألهنييا يف واالسيتفنام مسيتعمل يف التكييييب مليا سيييعتي ون بيه الذيزاهلم وليييلك جي،  ف  

االسيتفنام مبنزليية (قيد) يف ا ييل  فيياملعىن: أفيتحقي  إن وييوليتم أنكيم وفسييدون يف األ ض ووقطعييون أ حيامكم وأنييتم وزعمييون 
أنكم ووليتم إبقا  على أنفسكم وعلى ذوت قفابة أنسيابكم عليى حنيو قوليه وعياىل (قيال  يل عسييتم إن حتيب علييكم القتيال 

وقاولوا) و ييا ويوبيخ حقوليه وعياىل (ع أنيتم  يؤال  وقتليون أنفسيكم وختفجيون ففيقيا مينكم مين )اي  يم). واملعيىن: أنكيم  أن ال
 وقعون فيما زعمتم التفا)ت منه وذلك بتأييد الكفف وإحداث العداوة بينكم وبني قومكم من األنصا . 

له وعاىل (فلما حتب علينم القتال وولوا إال قليال مننم) وقوله فالتويل  نا  و الفجو  عن الوجنة اليت خفجوا هلا حما يف قو  
(أففأيت اليت ووىل) وقوله (فتوىل ففعون فجميع حييده ع أويى). ومبثليه فسيف ابين جيفي  وقتيا)ة عليى وفياوت بيني التفاسيري. 

ليى النياس وبيه فسيف أبيو ومن املفسيفين مين محيل التيويل عليى أنيه مطياو  واله إذا أعطياه واليية  أت واليية احلكيم واإلميا ة ع
العالية والكليب وحعب األح ا . و يا بعيد من اللفظ ومن النظم وفيه وفكيك الوصال نظم الكالم وانتقال بدون مناسي ة  
وجتاوز بعضنم ذلك فأخي يدع، أهنا نزلت يف احلفو ية ومننم من جعلنا فيما ادث بني بين أمية وبين  اشيم عليى عيا)ة 

 ن حتميل حتاب هللا ما ال يتحمله ومن قصف عموماوه على بعض ما يفا) مننا. أ ل الشيع واأل وا  م
وقفأ انفع وحده (عسيتم) بكسف السني. وقيفأه بقيية العشيفة بفيتح السيني ومهيا لغتيان يف فعيل عسيى إذا اوصيل بيه ضيمري.   

 يا الفعل إىل ضمري  وإسنا)ه قال أبو عل، الفا س،: وجه الكسف أن فعله: عس، مثل  ض،  ومل ينطقوا به إال إذا أسند 
 إىل الضمري لغة أ ل احلجاز  أما بنو متيم فال يسندونه إىل الضمري ال تة  يقولون: عسى أن وفعلوا. 

[) اإلشييا ة إىل اليييين يف قلييوهبم مييفض علييى أسييلوب قولييه انفييا 23(أولئيك اليييين لعييننم هللا فأصييمنم وأعمييى أبصييا  م] 
م) وال يصييح أن وكيون اإلشييا ة إىل ميا يؤخييي مين قولييه (أن وفسيدوا يف األ ض ووقطعييوا (أولئيك اليييين ط يع هللا علييى قليوهب

أ حييييامكم) ألن ذلييييك ال يسييييتوجب اللعنيييية وال أن مفوك يييييه مبنزليييية الصييييم  علييييى أن يف صيييييغة املضيييي، يف أفعييييال: لعييييننم  
  وأصمنم  وأعمى  ما ال يالق، قوله (فنل عسيتم) وال ما يف حف  (إن) من زمان االستق ال.

واستعري الصمم لعدم االنتفا  ابملسموعات من اايت القفان ومواعظ النيب صلى هللا عليه وسيلم  حميا اسيتعري العميى  نيا  
لعدم الفنم على طفيقة التمثيل ألن حال األعمى أن يكون مضطفاب فيما اي  به ال يد ت انفعه من ضيا ه إال مبعونية مين 

مفا)ا به أنه مل ينده  و يه  ، النكتة يف جمي،  وفحييب (وأعميى أبصيا  م)  الفيا يفشده  وحثف أن يقال: أعمى هللا بصفه  
 لرتحيب (فأصمنم) إذ مل يقل: وأعماهلم. 
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ويف اآلية إشعا  أبن الفسيا) يف األ ض وقطيعية األ حيام مين شيعا  أ يل الكفيف  فنميا جفميان ح يريان نيب عليى امليؤمنني  
 اجتناهبما. 

[) وففيع على قوليه (فأصيمنم وأعميى أبصيا  م)  أت  يال ويدبفوا القيفان 24لى قلوب أقفاهلا](أفال يتدبفون القفان أم ع 
 عوض شغل ابهلم يف جملسك بتت ع أحوال املؤمنني  أو وففيع على قوله (فأصمنم وأعمى أبصا  م). 

ه أو ال يفنمونيه عنيد ولقييه واملعىن: أن هللا خلقنم بعقول يري منفعلية مبعياين ا يري والصيالح فيال يتيدبفون القيفان ميع فنمي 
 وحال األمفين عجيب. 

 واالستفنام وعجيب من سو  علمنم ابلقفان ومن إعفاضنم عن ياعه.  
وحيف  (أم) لإلضييفاب االنتقييايل. واملعييىن: بييل عليى قلييوهبم أقفييال و يييا اليييت سيلكه مجنييو  املفسييفين و ييو ايفييا ت علييى   

 خري من  يا اليت  و منني) يف سو ة الزخف   خالفا ملا يومهه أو وومهه حالم سي ويه يف قوله وعاىل (أفال و صفون أم أان
 ابن  شام يف مغين الل يب. 

 والتدبف: التفنم يف )بف األمف  أت ما رفى منه و و مشت  من )بف الش،   أت خلفه.  
اين ابألبيواب أو الصينا)ي  واألقفال: مجع قفل  و و استعا ة مكنية إذ ش نت القليوب  أت العقيول يف عيدم إ) احنيا املعي 

 املغلقة  واألقفال ختييل حاألظفا  للمنية يف قول أيب ذؤيب اهلييل:          
وإذا املنية أنش ت أظفا  ا                      ألفيت حيل متيمية ال ونفييع وونكيري (قليوب) للتنوييع أو الت عييض  أت عليى   

 نو  من القلوب أقفال. 
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ملعىن: بل بعض القلوب علينا أقفال. و يا من التعفيض أبن قلوهبم من  ييا النيو  ألن إث يات  ييا النيو  مين القليوب وا  

يف أثنييا  التعجيييب ميين عييدم وييدبف  ييؤال  القييفان يييدل بدالليية االلتييزام أن قلييوب  ييؤال  ميين  يييا النييو  ميين القلييوب ذوات 
 فاب االنتقايل يف حكاية أحواهلم. األقفال. فكون قلوهبم من  يا النو  مستفا) من اإلض

 ويدنو من  يا قول ل يد:           
وييفاك أمكنيية إذا ليييم أ ضينيييا                      أو يعتليي  بعييض النفييوس محامنييا يفيييد نفسييه ألنييه وقييع بعييد قولييه: وييفاك   

 أمكنة ال يت  أت أان وفاك أمكنة. 
إىل اختصيا  األقفيال بتليك القليوب  أت مالزمتنيا هليا فيدل عليى  وإضافة (أقفال) إىل ضيمري (قليوب) نظيم بيديع أشيا  

 أهنا قاسية. 
[) مل يييزل الكييالم علييى 25(إن اليييين ا وييدوا علييى أ)اب  ييم ميين بعييد مييا و ييني هلييم اهلييدى الشيييطان سييول هلييم وأملييى هلييم] 

فيال حيانوا قيد امنيوا حقيا ع  جعيوا املنافقني فاليين ا ودوا على أ)اب  م منافقون  فيجوز أن يكون مفا)ا به قوم من أ يل الن
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إىل الكفييف ألهنييم حييانوا ضييعفا  اإل ييان قليليي، االطمئنييان و ييم اليييين مييثلنم هللا يف سييو ة ال قييفة بقولييه (مييثلنم حمثييل اليييت 
 استوقد ان ا فلما أضا ت ما حوله ذ ب هللا بنو  م) اآلية. 

لكفيف بعيد اإل يان ريال مين سيا  ليصيل إىل مكيان ع ا ويد يف واال ودا) على األ)اب  على  يا الوجه: متثييل للفاجيع إىل ا  
طفيقه. وملا حيان اال ويدا) سيريا إىل ايفنية الييت حانيت و ا  السيائف جعيل اال ويدا) إىل األ)اب   أت إىل جنية األ)اب . وجي،  

 رف  (على) للداللة على أن اال ودا) متمكن من جنة األ)اب  حما يقال: على صفاك مستقيم. 
 دى: اإل ان  وو ني اهلدى هلم على  يا الوجه و ني حقيق، ألهنم ما امنوا إال بعد أن و ني هلم  دى اإل ان. واهل 
وعلى  يا الوجه فاإلوييان ابملوصيول والصيلة لييس إظنيا ا يف مقيام اإلضيما  ألن أصيحاب  ييه الصيلة بعيض الييين حيان  

 احلدي  عننم فيما وقدم. 
ع املنيافقني  عييل عين وصيميمنم علييى الكفيف بعيد مشييا حتنم املسيلمني يف أحيواهلم يف جملييس ونيوز أن يكيون ميفا)ا بييه مجيي 

النيب صلى هللا عليه وسلم والصالة معه ويا  القفان واملواعظ ابال ودا) ألنيه مفا قية لتليك األحيوال الطي ية  أت  جعيوا إىل 
ى  يا الوجه حونه بينا يف نفسه  و و بني هلم لوضوح أقوال الكفف وأعماله وذلك إذا خلوا إىل شياطيننم  وو ني اهلدى عل

 أ)لته وال ي ا  عليه  فنيا الت ني من ق يل قوله وعاىل (ذلك الكتاب ال  يب فيه)  أت ليس معه ما يوجب  يب املفاتبني. 
يا قيول ابين ع يياس ونيوز أن يكيون املييفا) بيه قوميا ميين املنيافقني مل يقياولوا مييع املسيلمني بعيد أن علمييوا أن القتيال حي . و يي 

والضييحاك والسييدت  وعليييه فلعييل املييفا): ايفماعيية اليييين اذزلييوا يييوم أحييد مييع ع ييد هللا بيين أيب بيين سييلول  واال وييدا) علييى 
األ)اب  عليى  يييا الوجيه حقيقيية ألهنييم  جعيوا عيين موقييع القتيال بعييد أن نزلييوا بيه ففجعييوا إىل املدينيية وحانيت املدينيية خلفنييم. 

وألي  بقوله بعد (ذلك أبهنم قالوا لليين حف وا ما نزل هللا سينطيعكم يف بعيض األميف) إىل قوليه  و يا عندت أظنف الوجنني
 (وأ)اب  م). واهلدى على  يا الوجه  و احل   أت من بعد ما علموا أن احل  قتال املشفحني. 

ان لال تمييام بييه يف يييفض وأوثييف أن يكييون خييل (إن) مجليية ليتييأوى ابيفمليية اشييتماهلا علييى خصييائ  االبتييدا  ابسييم الشيييط 
 ذمنم  وأن يسند إىل ايه مسند فعل، ليفيد وقوت احلكم حنو:  و يعط، ايفزيل. 

 والتسويل: وسنيل األمف اليت يستشعف منه صعوبة أو ضف ووزيني ما ليس رسن.  
حسنا )ائما حما حكى عنيه واإلمال : املد والتمديد يف الزمان  ويطل  على اإلبقا  على الش،  حثريا  أت أ ا م اال ودا)  

 يف قوله وعاىل (قال  ل أ)لك على شجفة ا لد وملك ال ي لى)  أت أن ا ودا) م من عمل الشيطان. 
وقفأ ايفمنو  (وأملى هلم) بفيتح اهلميزة عليى صييغة امل يين للفاعيل. وقيفأه أبيو عميفو بضيم اهلميزة وحسيف اليالم وفيتح التحتيية  

أه يعقوب بضم اهلمزة وحسف اليالم وسيكون التحتيية عليى أنيه مسيند إىل امليتكلم فالضيمري على صيغة امل ين إىل اقنول. وقف 
 عائد إىل هللا وعاىل  أت الشيطان سول هلم وأان أمل، هلم فيكون الكالم وعيدا  أت أان أؤخف م قليال ع أعاق نم. 

 [)  26لم أسفا  م](ذلك أبهنم قالوا لليين حف وا ما نزل هللا سنطيعكم يف بعض األمف وهللا يع 
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استئنا  بياين إذ التقديف أن يسأل سائل عن مظنف وسويل الشيطان هلم اال ودا) بعد أن و يني هليم اهليدى  فأجييب أبن   
الشيطان استد جنم إىل الضالل عندما و ني هلم اهلدى فسول هلم أن يوافقيوا أ يل الشيفك والكفيف يف بعيض األميو  مسيوال 

وافقة يف بعض األمف ال ونقض ا تيدا  م فلميا وافقيو م وجيدوا حيالوة ميا ألفيوه مين الكفيف فيميا وافقيوا فييه أ يل إن ولك امل
الكفف فأخيوا يعو)ون إىل الكفيف امليألو  حيىت ا ويدوا عليى أ)اب  يم. و ييا شيأن الينفس يف معياو)ة ميا حت يه بعيد االنقطيا  

 عنه إن حان االنقطا  قفيب العند. 
 قالوا قوال عن اعتقا) و أت  وإمنا قالوا (يف بعض األمف) احرتازا ألنفسنم إذا مل يطيعوا يف بعض. فمعىن (قالوا):  
و(اليين حف وا ما نزل هللا)  م اليين حف وا القفان وحففوا  و م: إما املشفحون من أ ل مكة قال وعياىل فيينم (ذليك أبهنيم   

أب ل يثفب فلما  اجف النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة اشتد  حف وا ما أنزل هللا فأح   أعماهلم) وقد حانت هلم صلة
وعنييد أ ييل مكيية ألصييحاهبم ميين أ ييل يثييفب ليتطلعييوا أحييوال املسييلمني  ولعلنييم بعييد يييوم بييد  حييانوا يكيييدون للمسييلمني 

 ويتأ  ون للثأ  مننم اليت أيزوه يوم أحد. 
قوله (أمل وف إىل اليين انفقوا يقولون إلخواهنم اليين حففوا من أ ل وإما الينو) من قفيظة والنضري فقد حكى هللا عننم يف  

 الكتاب). 
فاملفا) ب(بعض األمف) على الوجيه األول يف ضميل قوليه (إن الييين ا ويدوا عليى أ)اب  يم) إفشيا  بعيض أحيوال املسيلمني   

 إلينم وإشعا  م بوففة عد) املنافقني وإن حانوا ال يقاولون لكفا تنم القتال. 
 واملفا) ب(بعض األمف) على الوجه الثاين بعض أمف القتال  يعنون ولك املكيدة اليت )بفو ا لالذزال عن جيو املسلمني.  
واألميف  ييو: شيأن الشييفك ومييا يالئيم أ لييه  أت نطييعكم يف بعييض الكفييف وال نطييعكم يف مجيييع الشيؤون ألن ذلييك يفضييح  

 طالل املصد  وإ ا)ة اسم املفعول حا ل  على املخلول. نفاقنم  أو املفا) يف بعض ما دمفوننا به من إ
وأاي مييا حييان فنييم قييالوا ذلييك للمشييفحني سييفا فييأطلع هللا عليييه ن يييه صييلى هللا عليييه وسييلم وليييلك قييال وعيياىل (وهللا يعلييم  

 أسفا  م). 
ف اهلمييزة مصييد  وقيفأ ايفمنييو  (أسيفا  م) بفييتح اهلميزة مجييع سييف. وقيفأه محييزة والكسيائ، وحفيي  عيين عاصيم وخلييف بكسي 

 أسف. 
[) الفا  نيوز أن وكيون للتففييع عليى مجلية (إن الييين ا ويدوا 27(فكيف إذا ووفتنم املالئكة يضفبون وجو نم وأ)اب  م] 

على أ)اب  م) اآلية وما بيننما متصل بقوله (الشيطان سول هلم) بنا  على احملميل األول لال ويدا) فيكيون التففييع ل ييان ميا 
 اب عند املوت و و استنالل ملا يتواصل من عياهبم عن م دأ املوت إىل استقفا  م يف العياب ا الد. سيلحقنم من العي

ونيوز علييى احملمييل الثياين و ييو أن املييفا) اال ويدا) عيين القتييال ووكيون الفييا  فصيييحة فيفييد: إذا حييانوا فييفوا مين القتييال  لعييا  
م الييت ا ويدوا هبميا عين القتيال. و ييا يقتضي، شييئني: أوهلميا وخوفا فكيف إذا ووفتنم املالئكية  أت حييف  لعنيم ووجلني
 أهنم ميتون ال ضالة  وكنينما أن مووتنم يصح نا وعييب. 

فاألول مأخوذ بداللة االلتزام و و يف معىن قوله وعاىل (اليين قالوا إلخيواهنم وقعيدوا ليو أطياعوان ميا قتليوا قيل فيا)  وا عين  
 قوله (وقالوا ال ونففوا يف احلف قل ان  جننم أشد حفا لو حانوا يفقنون). أنفسكم املوت إن حنتم صا)قني) و 
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 والثاين  و صفيح الكالم و و وعيد لتعييب يف الدنيا عند املوت.  
 واملقصو): وعيد م أبهنم سيعجل هلم العياب من أول منازل اآلخفة و و حالة املوت.  
تفنام عن حاهلم اسيتفناما مسيتعمال يف معيىن وعجييب املخاطيب مين وملا جعل  يا العياب ضققا وقوعه  وب عليه االس 

حياهلم عنيد الوفيياة  و ييا التعجييب مييؤذن أبهنيا حالية فظيعيية ييري معتيا)ة إذ ال يتعجييب إال مين أميف يييري معنيو)  والسيييال 
 يدل على الفظاعة. 

 وتوفا م املالئكة. و(إذا) متعل  مبحيو  )ل عليه اسم االستفنام  وقديفه: حيف حاهلم أو عملنم حني  
وحثف حي  متعل  (حييف) يف أمثيال  ييا مقيد ا ميؤخفا عين (حييف) وعين (إذا) حقوليه وعياىل (فكييف إذا جئنيا مين حيل  

 أمة بشنيد). والتقديف: حيف يصنعون واتالون. 
 وجعل سي وية (حيف) يف مثله ظففا وو عه ابن احلاجب يف الكافية. ولعله أ ا) الففا  من احلي .  
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ومجليية (يضييفبون وجييو نم وأ)اب  ييم) حييال ميين (املالئكيية). واملقصييو) ميين  يييه احلييال: وعيييد م هبيييه امليتيية الفظيعيية اليييت   

قد  ا هللا هلم وجعل املالئكة وضفب وجو نم وأ)اب  م  أت يضفبون وجو نم اليت وقو ا من ضفب السيف حني ففوا من 
 ب ابلسيو  عند القتال قال احلفيو القفيع،  أو الع اس بن مف)اس:          ايفنا) فإن الوجوه  ا يقصد ابلضف 

نعييفض للسيييو  إذا التقينييا                      وجو ييا ال وعييفض للنظييام ويضييفبون أ)اب  ييم اليييت حانييت ضييل الضييفب لييو   
 قاولوا  و يا وعفيض أبهنم لو قاولوا لففوا فال يقع الضفب إال يف أ)اب  م. 

[) اإلشا ة بيلك إىل املوت الفظييع الييت )ل علييه 28أبهنم او عوا ما أسخ  هللا وحف وا  ضوانه فأح   أعماهلم](ذلك  
 قوله (فكيف إذا ووفتنم املالئكة) حما وقدم انفا. 

 واو اعنم ما أسخ  هللا:  و او اعنم الشفك.  
 والسخ  مستعا  لعدم الفضى ابلفعل.  
 م أس اب  ضوانه و و اإلسالم. وحفا تنم  ضوان هللا: حفا تن 
 ويف ذحف او ا  ما أسخ  هللا وحفا ة  ضوانه ضسن الط ال مفوني للمضا)ة بني السخ  والفضوان  واالو ا  والكفا ية.  
وايفمع بني اإلخ ا  عننم ابو ياعنم ميا أسيخ  هللا وحيفا تنم  ضيوانه ميع إمكيان االجتيزا  أبحيدمها عين اآلخيف لإل يا  إىل  

ملالئكة وجوه  يؤال  مناسيب إلق ياهلم عليى ميا أسيخ  هللا  وأن ضيفهبم أ)اب  يم مناسيب لكيفا تنم  ضيوانه ألن أن ضفب ا
 الكفا ة وستلزم اإلعفاض واإل)اب   فف، الكالم أيضا ضسن اللف والنشف املفوب. 

 التوق،. فكان ذلك التعييب مناس ا حلايل ووقينم يف الففا  من القتال وللس  ني ال اعثني على ذلك   
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وفف  على او اعنم ما أسخ  هللا وحفا تنم  ضوانه قال (فأح   أعماهلم) فكان او اعنم ما أسيخ  هللا وحيفا تنم  ضيوانه  
 س  ا يف األمفين: ضفب املالئكة وجو نم وأ)اب  م عند الوفاة  وإح اك أعماهلم. 

ع املييؤمنني ميين قييول حلميية التوحيييد وميين الصييالة واإلح يياك: إبطييال العمييل  أت أبطييل انتفيياعنم أبعميياهلم اليييت عملو ييا ميي 
 والزحاة ويري ذلك. ووقدم ما  و مبعناه يف أول السو ة. 

[) انتقال من التنديد والوعيد إىل اإلنيا  أبن هللا مطلع 29(أم حسب اليين يف قلوهبم مفض أن لن رفج هللا أضغاهنم] 
الكفيف واملكيف والكييد ليعلميوا أن أسيفا  م ييري خافيية فيوقنيوا أهنيم  سوله صلى هللا عليه وسلم على ما يضمفه املنافقون من 

 يكدون عقوهلم يف وفويب املكائد بال طائل وذلك خي ة آلماهلم. 
 و(أم) منقطعة يف معىن (بل) لإلضفاب االنتقايل  واالستفنام املقد  بعد (أم) لإلنكا .  
ضغاهنم يف املستق ل  حما انتفى ذليك فيميا مضيى  فلعيل هللا أن وحف  (لن) لتأييد النف،  أت ال اس ون انتفا  إظنا  أ 

 يفضح نفاقنم. 
واسيتعري املييفض إىل الكفيف  ييامع اإلضيفا  بصيياح ه  ولكيون الكفييف مقيفه العقييل املعيل عنييه ابلقليب حييان ذحيف القلييوب مييع  

 فض ا ف،. املفض وفشيحا لالستعا ة ألن القلب  ا يناسب املفض ا ف، إذ  و عضو ابطن فناسب امل
 واإلخفاج أطل  على اإلظنا  واإلبفاز على وجه االستعا ة ألن اإلخفاج استالل ش،  من مكمنه  فاستعري لل خف،.  
 واألضغان: مجع ضغن بكسف الضا) املعجمة وسكون الغني املعجمة و و احلقد والعداوة.  
ألضغان قال الشاعف  و و من شوا د املفتياح للسيكاح، واملعىن أنه رفجنا من قلوهبم وحان العفب نعلون القلوب مقف ا 

 وال يعف  قائله:          
الضييا بني بكييل أبيييض  يييم                      والطيياعنني جمييامع األضييغان (ولييو نشييا  أل ينيياحنم فلعييففتنم بسيييما م)    

ف هللا لن يه صلى هللا عليه وسلم أنه لو شا  حان مفض قلوهبم خفيا ألهنم ي الغون يف حتمانه ومتوينه ابلتظا ف ابإل ان  فيح
 ألطلعه علينم واحدا واحدا فيعف  ذواهتم بعالماهتم. 

والسيمى ابلقصف: العالمة املالزمة  أصله: ويى بوزن فعلى من الوسم و و جعل ية للش،   و و بكسف أوله. فنو من  
 مكيان عيني الكلمية وحوليت عيني الكلمية إىل موضيع املثال الواوت الفا  حولت اليواو مين موضيع فيا  الكلمية فوضيعت يف

الفا  فصا ت سومى فانقل ت الواو اي  لسيكوهنا وانكسيا  ميا ق لنيا  ووقيدم عنيد قوليه وعياىل (وعيففنم بسييما م) يف سيو ة 
 ال قفة. 
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ن هللا شييا  ذلييك وأ ا ييم للفسييول واملعييىن: أل ينيياك أشخاصيينم فعييففتنم  أو ليييحفان لييك أوصييافنم فعييففتنم هبييا ع اتمييل أ  
صييلى هللا عليييه وسييلم. فعيين أنييس  مييا خفيي، علييى النيييب بعييد  يييه اآلييية سيي،  ميين املنييافقني حييان يعييففنم بسيييما م  ذحييفه 

 ال غوت والثعليب بدون سند. 
ا فإن هللا مل و ا يفوى عن حييفة ما يقتض، أن النيب صلى هللا عليه وسلم عففه ابملنافقني أو ب عضنم  ولكن إذا صح  ي 

 أيمف إبجفائنم على يري حالة اإلسالم  واتمل أن هللا قال  يا إحفاما لفسوله صلى هللا عليه وسلم ومل يطلعه علينم. 
 والالم يف (أل يناحنم) الم جواب (لو) اليت وزا) فيه يال ا.  
 ى اإل ا)ة. والالم يف (فلعففتنم) دحيد لالم (أل يناحنم) لزاي)ة حتقي  وفف  املعففة عل 
(ولتعففننم يف حلن القول)  يا يف معىن االحرتاس  ا يقتضيه مفنوم (لو نشا  أل يناحنم) من عيدم وقيو  املشييئة إل ا)ويه  

 إاي م بنعوهتم. 
واملعىن: فان مل نفك إاي يم بسييما م فليتقعن معففتيك هبيم مين حلين حالمنيم إبهليام نعليه هللا يف عليم  سيوله صيلى هللا علييه  

  فيال رفييى علييه شيي،  مين حلين حالمنييم فيحصيل لييه العليم بكييل واحيد ميننم إذا حليين يف قوليه  و ييم ال رليو واحييد وسيلم
مننم من اللحن يف قوله  فمعففة الفسول بكل واحد مننم حاصلة وإمنا وفك هللا وعفيفه إاي يم بسييما م ووحليه إىل معيففتنم 

  بقد  اإلمكان ألهنا سنة انشئة عين احلكمية فلميا أ ييد وكيف  الفسيول بلحن قوهلم إبقا  على سنة هللا وعاىل يف نظام ا ل
 صلى هللا عليه وسلم إبطالعه على )خائل املنافقني سلك هللا يف ذلك مسلك الفمز. 

 والالم يف (ولتعففننم) الم القسم احمليو .  
ن أن يفنمييه يييريه أبن يكييون يف الكييالم وحلين القييول: الكييالم احملييال بييه إىل ييري ظييا فه ليييفطن لييه ميين ييفا) أن يفنمييه )و   

 وعفيض أو وو ية أو ألفاجل مصطلح علينا بني شخصني أو ففقة حاأللفاجل العلمية قال القتال الكالئ،:          
ولقيد وحييت لكيم لكيمييا وفنميوا                      وحلنيت حلنييا لييس ابمليفاتب حيان املنييافقون رياط ون النييب صييلى هللا   

بكالم وواضعوه فيما بيننم  وحان النيب صلى هللا عليه وسلم أيخي م بظيا ف حالمنيم فن نيه هللا إلييه فكيان بعيد  عليه وسلم
  يا يعف  املنافقني إذا يع حالمنم. 

[) ويييل  فنو لعمومه خطاب يفميع األمة املقصو) منه التعليم و و مع ذلك حناية عن الزميه 30(وهللا يعلم أعمالكم] 
أل ل األعمال السيئة على أعماهلم  والوعد أل ل األعمال الصاحلة على أعماهلم  وون يه أل ل النفال أبن هللا و و الوعيد 

 يوشك أن يفضح نفاقنم حما قال انفا (أم حسب اليين يف قلوهبم مفض أن لن رفج هللا أضغاهنم). 
 واجتالب املضا   يف قوله (يعلم) للداللة على أن علمه بيلك مستمف.  
[) عطيف عليى قوليه (وهللا يعليم أعميالكم). ومعنياه 31(ولن لونكم حىت نعليم اقنيدين مينكم والصيابفين ون ليوا أخ يا حم] 

 معىن االحرتاس  ا قد يتو م السامعون من قوله (وهللا يعلم أعمالكم) من االستغنا  عن التكليف. 
ع ويتعل  هبا ق ل وقوعنيا فإهنيا سيتقع ويتعلي  بعيزم النياس ووجه  يا االحرتاس أن علم هللا يتعل  أبعمال الناس بعد أن وق 

على االستجابة لدعوة التكاليف قوة وضعفا  ومن عدم االستجابة حففا وعنا)ا  ف ني هبيه اآلية أن مين حكمية التكياليف 
 أن يظنف أثف علم هللا أبحوال الناس ووقدم احلجة علينم. 
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 حتيب لكيل ع يد مقعييده مين ايفنية أو مين النيا . فقيالوا: أفيال نتكيل عليى مييا  ومليا قيال النييب صيلى هللا علييه وسيلم:  إن هللا 
حتب لنا? قال: اعملوا فكل ميسف ملا خل  له    وقفأ (فأما من أعطى واوقى وصدل ابحلسىن فسنيسفه لليسفى وأميا مين 

 لل واستغىن وحيب ابحلسىن فسنيسفه للعسفى). 
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  حيييال الشييي، . وامليييفا) ابالبيييتال  األميييف والننييي، يف التكلييييف  فإنيييه يظنيييف بيييه املطييييع والعاصييي، وال ليييو: االخت يييا  ووعيييف   

والكيافف  وييي، ذلييك ابيتال  علييى وجييه اقياز املفسييل ألنييه يلزميه االبييتال  وإن حييان املقصيو) منييه إقاميية مصياحل النيياس و)فييع 
بديية يف اآلخيفة. ولكين مليا حيان التكلييف م ينيا ألحيوال الفسا) عننم لتنظيم أحيوال حيياهتم ع ليرتويب علييه مئيال احليياة األ

نفوس الناس يف االمتثال و حصا لدعاوينم وحاشفا عن )خائلنم حان مشتمال على ما يش ه االبتال   وإال فإن هللا وعياىل 
سيم االبيتال  يعلم وفاصيل أحواهلم  ولكننا ال وظنيف للعييان للنياس إال عنيد ولقي، التكياليف فأشي نت االخت يا   فيإطالل ا

على التكليف جماز مفسل ووسمية ما يلزم التكليف مين إظنيا  أحيوال النفيوس ابيتال  اسيتعا ة  ففي، قوليه (ولن ليوحم) جمياز 
 مفسل واستعا ة. 

و(حييىت) حييف  انتنييا  فمييا بعييد ا ياييية للفعييل اليييت ق لنييا و يي،  نييا مسييتعملة يف معييىن الم التعليييل وشيي ينا لعليية الفعييل  
الفعيل ابعي  لفاعيل الفعيل يف الغاليب  فلييلك حثيف اسيتعمال (حيىت) مبعيىن الم التعلييل حقوليه وعياىل ( يم  بغايته فإن ياية

 اليين يقولون ال ونفقوا على من عند  سول هللا حىت ينفضوا). 
 ابفين. فاملعىن: ولن لوحم لنعلم اقا دين منكم والصابفين  وليس املفا) انتنا  ال لوى عند ظنو  اقا دين مننم والص 
وعلة الفعل ال يلزم انعكاسنا  أت ال يلزم أن ال يكون للفعل علة يري ا فللتكلييف عليل وأييفاض عدييدة مننيا أن وظنيف  

 حال الناس يف ق ول التكليف ظنو ا يف الدنيا ورتوب عليه معامالت )نيوية. 
لشيينا)ة ألن هللا يعليم ميين سييجا د وميين وعليم هللا الييت جعييل علية لل لييو  يو العليم ابألشيييا  بعيد وقوعنييا املسيمى عليم ا 

 يصل من ق ل أن ي لو م ولكن ذلك علم ييب ألنه ق ل حصول املعلوم يف عامل الشنا)ة. 
واألحسن أن يكون (حىت نعلم) مستعمال يف معىن حىت نظنف للناس الدعاوت احل  من ال اطلة  فالعلم حناية عن إظنيا   

  ه للغري حما  نا أو للمتكلم حقول اايس بن ق يصة الطائ،:          الش،  املعلوم بقطع النظف عن حون إظنا
وأق لت وا ط، رطيف بيننييا                      ال عليم مين ج اهنيا مين شيجاعنا  أ ا) ليظنيف للنياس أنيه شيجا  ويظنيف   

عين ايفنيا)  ويت يني مين من  يو مين القيوم ج يان  فيا  شيف  ايفنيا) لنصيف اليدين ومين شيفعه يت يني مين نا يد ومين يقعيد 
يصل على ألوا  احلفب ومن ينخزل ويفف  فال وفوج على الناس )عوى املنافقني صدل اإل ان ويعلم الناس امليؤمنني الييين 

 صدقوا ما عا دوا هللا عليه. 
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  و يو  وبلو اإلخ ا : ظنو  األحدوثة من حسن السمعة وضده. و يا يف معىن قول األصوليني وفوب املدح واليم عياجال 
حناية أيضا عن أحوال أعماهلم من خري وشف ألن األخ ا  إمنا  ، أخ ا  عن أعماهلم  و يه علة كنية عطفت عليى قوليه 
(حىت نعلم اقا دين منكم). وإمنا أعيد عطف فعل (ن لو) على فعل (نعلم) وحيان مقتضيى الظيا ف أن يعطيف (أخ يا حم) 

وال يعا) (ن لو)  فالعدول عن مقتضيى ظيا ف الينظم إىل  ييا الرتحييب للم الغية  ابلواو على ضمري املخاط ني يف (لن لونكم)
يف بليو األخ ييا  ألنيه حناييية عين بلييو أعميياهلم و ي، املقصييو) مين بلييو ذواهتيم  فيييحفه حيييحف العيام بعييد ا يا  إذ وعليي  ال لييو 

  لو دحيدا لفظيا. األول ابيفنا) والصل  ووعل  ال لو الثاين ابألعمال حلنا  وحصل مع ذلك دحيد ال
وقفأ ايفمنو  (ولن لونكم حىت نعلم) (ون لو) ابلنون يف األفعال الثالثة. وقفأ أبو بكف عن عاصم ولك األفعيال الثالثية بييا   

 الغي ة والضمائف عائدة إىل اسم ايفاللة يف قوله (وهللا يعلم أعمالكم). 
 فأه  ويس عن يعقوب بسكون الواو عطفا على (ولن لونكم). وقفأ ايفمنو  (ون لو) بفتح الواو عطفا على (نعلم). وق 
(إن الييييين حفيييفوا وصيييدوا عييين سييي يل هللا وشييياقوا الفسيييول مييين بعيييد ميييا و يييني هليييم اهليييدى لييين يضيييفوا هللا شييييئا وسييييح    

 [)  32أعماهلم]
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 ة وفيما بعد من اآلايت اليت جفى فينا ذحف الظا ف أن املعين ابليين حففوا  نا اليين حففوا امليحو ون يف أول  يه السو   

الكاففين  أت الكفا  الصفحا  عا) الكالم إلينم بعد الففاغ من ذحف املنافقني اليين رفون الكفف  عو)ا على بد  لتنيوين 
س هلييم حيياهلم يف نفييوس املسييلمني  ف عييد أن أخييل هللا أنييه أضييل أعميياهلم وأهنييم او عييوا ال اطييل وأمييف بضييفب  قيياهبم وأن الييتع

وحقف م أبهنم يتمتعون وأيحلون حما دحل األنعام  وأن هللا أ لك قفى  ي، أشيد ميننم قيوة  ع جيفى ذحيف املنيافقني  بعيد 
ذلك ثين عنان الكالم إىل اليين حففوا أيضا ليعف  هللا املسلمني أبهنم يف  يه املةزل اليت بيننم وبني املشفحني ال يلحقنم 

 ليين حففوا أبهنم شاقوا الفسول صلى هللا عليه وسلم. مننم أ)هل ضف  وليزيد وصف ا
فايفملية اسيتئنا  ابتييدائ، و ي، ووطئية لقولييه (فيال هتنيوا ووييدعوا إىل السيلم). وفعيل (شيياقوا) مشيت  مين حلميية شي  بكسييف  

فكالمهيا الشني و و ايفانب  واملشاقة املخالفة  حين ابملشاقة عين املخالفية ألن املسيتقف بشي   يالف للمسيتقف بشي  اخيف 
  الف  فليلك صيغت منه صيغة املفاعلة. 

وو ني اهليدى هليم: ظنيو  ميا يف )عيوة اإلسيالم مين احلي  الييت ود حيه العقيول إذا ن نيت إلييه  وظنيو  أن أميف اإلسيالم يف  
ا قييال از)اي) ومنيا   وأن أميو  اآلخييفين يف إ)اب   فليم يييف)عنم ذليك عين ضاوليية اإلضيفا  ابلفسييول صيلى هللا علييه وسييلم حمي

 وعاىل (أو مل يفوا أان أنيت األ ض ننقصنا من أطفافنا). 
 فحصل من جممو  ذلك أن الفسول صلى هللا عليه وسلم  سول هللا  وأن اإلسالم )ين هللا.  
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وقيل املفا) ابليين حففوا يف  يه اآلية ينو) قفيظية والنضيري  وعلييه فمشياقتنم الفسيول صيلى هللا علييه وسيلم مشياقة خفيية  
قة حيد ومكف  وو ني اهلدى هلم ظنو  أن ضمدا صلى هللا عليه وسلم  و املوعو) به يف التيو اة وحتيب األن ييا   فتكيون مشا

 اآلية متنيدا لغزو قفيظة والنضري. 
 وانتصب (شيئا) على املفعول املطل  ل(يضفوا) والتنوين للتقليل  أت ال يضفون يف املستق ل هللا أقل ضف.  
يييد بييه إضييفا  )ينييه لقصييد التنويييه والتشييفيف هليييا الييدين بقفينيية قولييه (وشيياقوا الفسييول ميين بعييد مييا و ييني هلييم وإضييفا  هللا أ   

 اهلدى). 
 واإلح اك: اإلبطال حما وقدم انفا.  
ومعىن إبطال أعماهلم ابلنس ة ألعماهلم يف معاملة املسلمني أن هللا يلطف بفسوله صلى هللا علييه وسيلم واملسيلمني بتيسيري  

اب نصف م وانتشا  )ينه  فال اصل اليين حفيفوا مين أعمياهلم للصيد واملشياقة عليى طائيل. و ييا حميا وقيدم يف وفسيري أس 
 قوله (أضل أعماهلم). 

وحف  االستق ال  نا لتحقي  حصول اإلح اك يف املستق ل و و يدل عليى أن هللا ضي   أعمياهلم مين اآلن إذ ال يعجيزه   
 و يا التحقي  مثل ما يف قوله يف سو ة يوسف (قال سو  أستغفف لكم  يب). ذلك حىت يرتصد به املستق ل  

[) اعيرتاض بييني مجليية (إن الييين حفييفوا وصييدوا 33(اي أينيا اليييين أمنيوا أطيعييوا هللا وأطيعييوا الفسيول وال و طلييوا أعمييالكم] 
ماووا و م حفا ) وجه بيه ا طياب إىل عن س يل هللا وشاقوا الفسول)  وبني مجلة (إن اليين حففوا وصدوا عن س يل هللا ع 

املييؤمنني ابألمييف بطاعيية هللا و سييوله صييلى هللا عليييه وسييلم وجتنييب مييا ي طييل األعمييال الصيياحلة اعت ييا ا مبييا حكيي، ميين حييال 
 املشفحني يف الصد عن س يل هللا ومشاقة الفسول صلى هللا عليه وسلم. 

صف الكفف يف قوله (إن اليين حففوا)  وطاعة هللا مقابل الصد عن فوصف اإل ان يف قوله (اي أينا اليين امنوا) مقابل و  
س يل هللا  وطاعة الفسول ضد مشاقة الفسول صلى هللا عليه وسلم  والنن، عن إبطال األعمال ضد بطالن أعمال اليين  

 حففوا. 
ام الدين. وأميا ميا لييس )اخيال فطاعة الفسول صلى هللا عليه وسلم اليت أمفوا هبا  ، امتثال ما أمف به وهنى عنه من أحك 

حتت التشفيع فطاعة أمف الفسول صلى هللا عليه وسلم فيه طاعة انتصياح وأ)ب  أال ويفى أن بفييفة مل وطيع  سيول هللا صيلى 
 هللا عليه وسلم يف مفاجعة زوجنا مغي  ملا علمت أن أمفه إاي ا ليس بعزم. 

 طال وتصف به األشيا  املوجو)ة. واإلبطال: جعل الش،  ابطال  أت ال فائدة منه  فاإلب 
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ومعىن النن، عن إبطاهلم األعمال: النن، عين أسي اب إبطاهليا  فنييا منييع قوليه (وال و طليوا أعميالكم). ووسيمح ضامليه   

الصياحل  أبن يشمل النن، والتحييف عن حل ما بني الدين أنه م طيل للعميل حيال أو بعضيا مثيل اليف)ة ومثيل اليفاي  يف العميل
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فإنييه ي طييل ثوابييه. و ييو عيين ابيين ع يياس قييال وعيياىل (اي أينييا اليييين امنييوا ال و طلييوا صييدقاوكم ابمليين واألذى). وحييان بعييض 
السييلف رشييى أن يكييون ا وكيياب الفييواحو ميي طال لثييواب األعمييال الصيياحلة وامييل  يييه اآلييية علييى ذلييك  وقييد قالييت 

ائشة حفاميا  أخيلوا زييدا أنيه أبطيل جنيا)ه ميع  سيول هللا صيلى هللا علييه عائشة ملا بلغنا أن زيد بن أ قم عقد عقدا وفاه ع
وسلم إن مل يرتك فعليه  ييا  ولعلنيا أ ا)ت بييلك التحيييف وإال فميا وجيه ختصيي  اإلح ياك  نيا)ه وإمنيا علميت أنيه حيان 

 أنفس عمل عنده. 
 وعن احلسن ال صفت والز فت (ال و طلوا أعمالكم ابملعاص، الك ائف).  
ابن ع د الل يف االستيعاب: أن زيد بن أ قم قال يزا  سول هللا صلى هللا عليه وسلم وسع عشفة يزوة وييزوت مننيا  ذحف 

 معه س ع عشفة يزوة. 
و ييه حلنيا مين  تلييف األفنيام يف املعيين إببطييال األعميال وميا ي طلنيا وأحسيين أقيوال السيلف يف ذلييك ميا  وت عين ابيين  

مين حسيناونا إال مق يوال حيىت نيزل  (وال و طليوا أعميالكم)  فقلنيا: ميا  ييا الييت ي طيل  عمف قال  حنا نيفى أنيه لييس شي، 
أعمالنا? فقلنا: الك ائف املوج ات والفواحو حىت نزل (إن هللا ال يغفف أن يشفك به ويغفف ما )ون ذلك ملن يشا ) فكففنا 

ه. فيأابن أن ذليك ضاميل ضتملية ال جيزم  عن القيول يف ذليك وحنيا ذيا  عليى مين أصياب الك يائف ونفجيو ملين مل يصي نا ا
 فينا. 

وعين مقاويل (ال و طلييوا أعميالكم) ابملين وقييال:  ييا خطياب لقييوم مين بيين أسييد أسيلموا وقيالوا لفسييول هللا صيلى هللا عليييه  
نييون وسيلم: قييد اثييفانك وجئنياك بنفوسيينا وأ لنييا   نيون عليييه بيييلك فنزليت فييينم  يييه اآليية ونييزل فييينم أيضيا قولييه وعيياىل ( 

 عليك أن أسلموا قل ال متنوا عل، إسالمكم). 
و ييه ضاميل انشيئة عيين اليفأت والتوقيع  واليييت جيا  بيه القييفان وبينتيه السينة الصييحيحة أن احلسينات ييي نب السيييئات ومل  

ني، : أن السييئات يييي نب احلسينات  وقيال (إن هللا ال يظلييم مثقيال ذ ة وإن ويك حسيينة يضياعفنا وييؤت ميين لدنيه أجييفا 
 يما). عظ
 ومتسك املعتزلة هباوه اآلية فزعموا أن الك ائف حت   الطاعات.  
وميين العجييب أهنييم ينفييون عيين هللا الظلييم وال يسييلمون ظييا ف قولييه (ال يسييأل عمييا يفعييل)  ومييع ذلييك نعلييون هللا ي طييل  

 احلسنات إذا ا وكب صاح نا سيئة. 
احلسنة مضاعفة والسيئة مبقدا  ا. و ييا أصيل ويواوف وحنن نفى أن حل ذلك مسطو  يف صحف احلسنات والسيئات وأن  

 معناه يف الكتاب وصحيح اآلك   فكيف ين ي ابلقيل والقال من أ ل األخ ا . 
ومحييل بعييض علمائنييا قولييه وعيياىل (وال و طلييوا أعمييالكم) علييى معييىن الننيي، عيين قطييع العمييل املتقييفب بييه إىل هللا وعيياىل.   

متيام يشي ه أنيه جمياز  أت ال ورتحيوا العميل الصياحل بعيد الشيفو  فييه  فأخييوا منيه أن وإطالل اإلبطال عليى القطيع وعيدم اإل
النفل نب ابلشيفو  ألنيه مين األعميال  و يو قيول أيب حنيفية يف النوافيل مطلقيا. ونسيب ابين العيفيب يف األحكيام مثليه إىل 

القفايف يف شفح احملصيول ونقيل حلوليو يف مالك. ومثله القفطيب وابن الففس. ونقل الشيخ ايفد يف حاشيته على احملل، عن 
شييفح مجييع ايفوامييع عيين القييفايف يف اليييخرية: أن مالكييا قييال بوجييوب سيي ع نوافييل ابلشييفو   و يي،: الصييالة والصيييام واحليي  
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والعمييفة واالعتكييا  واالئتمييام وطييوا  التطييو  )ون يري ييا حنييو الوضييو  والصييدقة والوقييف والسييفف للجنييا)  وزا) حلولييو 
 ابلنوافل اليت جتب ابلشفو  ومل أقف على مأخي القفايف ذلك وال على مأخي حلولو يف األخري. إحلال الضحية 

 ومل يف الشافع، وجواب ابلشفو  يف ش،  من النوافل و و الظا ف.  
[)  يييه اآلييية وكمليية آلييية (إن اليييين  34(إن اليييين حفييفوا وصييدوا عيين سيي يل هللا ع ميياووا و ييم حفييا  فليين يغفييف هللا هلييم] 
ففوا وصدوا عن س يل هللا وشاقوا الفسول) اخل ألن ولك مسيوقة لعيدم االحيرتاث مبشياقنم ول ييان أن هللا م طيل صينائعنم ح

 و يه مسوقة ل يان عدم انتفاعنم ملغففة هللا إذ ماووا على ما  م عليه من الكفف فن، مستأنفة استئنافا ابتدائيا. 
أشييف  معييىن الشييفك فييال يييفا) بييه ذو صييلة معييني بييل املييفا) حييل ميين حتققييت فيييه واقيرتان خييل املوصييول ابلفييا  إ ييا  إىل أنييه  

 ما ية الصلة و ، الكفف واملوت على الكفف. 
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[) الفيا  للتففييع عليى ميا وقيف  يف نفيوس 35(فال هتنوا وودعوا إىل السلم وأنتم األعلون وهللا معكم ولن يرتحم أعمالكم]  

وعاىل املشفحني مبا أخل به من أنه أضل أعماهلم وقد  هلم التعس  ومبا ضفب هلم من مصائف أمثياهلم  املؤمنني من خيل هللا
من اليين من قي لنم )ميف م هللا وأ لكيم ومل نيدوا انصيفا  وميا وعيد بيه امليؤمنني مين النصيف عليينم وميا أميف م بيه مين قتياهلم 

ا لييد ومبييا أو ييع ذلييك ميين وصييف حيييد ففييي  املنييافقني للمييؤمنني  وبتكلفييه للمييؤمنني ابلوالييية ومييا وعييد م ميين ايفييزا  يف )ا 
 ووعند م إبعانة املشفحني  وذلك  ا يوجس منه املؤمنون خيفة إذ يعلمون أن أعدا  هلم من ثون بني ظنفانينم. 

 فعلى ذلك حله فف  هنينم عن الو ن وعن امليل اىل الدعة ووعد م أبهنم املنتصفون وأن هللا مؤيد م.  
 وز أن نعل التففيع على أقفب األخ ا  املتقدمة و و قوله (ولن لونكم حىت نعلم اقا دين منكم والصابفين). ون 
و ييا النني، عين اليو ن وعيين اليدعا  إىل السيلم حتيييف ميين أميف ويوففت أسي اب حصيوله متنيئيية لإلقيدام عليى احليفب عنييد  

السلم ألن  يه السو ة نزلت بعد يزوة بيد  وق يل ييزوة أحيد  األمف هبا وليس هنيا عن و ن حصل هلم وال عن )عائنم إىل
يف مدة مل يكن فينا قتال بني املسلمني واملشفحني ولكن التحييف من أن يستو ننم املنافقون عند ووجه أمف القتال فيقولوا: 

ه من املشفحني ملا  جعوا لو ساملنا القوم مدة حىت نستعيد عدونا ونسرتجع قوونا بعد يوم بد   وقد حان أبو سفيان ومن مع
إىل مكة مفلولني بعد وقعة بيد   يرتبصيون ابملسيلمني ففصية يقياولوهنم فينيا مليا ضيايقنم مين وعيفض املسيلمني هليم يف طفيي  
جتا هتم إىل الشام مثل ما وقع يف يزوة السوي   ويزوة ذت قف)  فلميا حيان يف املدينية منيافقون وحيان عنيد أ يل مكية  جيال 

وا مننا مع أيب عامف الض غ، امللقب يف ايفا لية ابلفا ب والييت ييري النييب صيلى هللا علييه وسيلم لق يه من أ ل يثفب خفج
 فلق ه الفاس . 

حان من املتوقع أن يكيد للمسلمني أعداؤ م من أ ل يثفب فيظا فوا علينم املشفحني متسرتين بعلة طلب السلم فحي  م   
 هللا من أن يقعوا يف  يه احل الة. 
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ن: الضعف والعجيز  و يو  نيا جمياز يف طليب الدعية. ومعنياه: النني، عين إسيالم أنفسينم  يواطف الضيعف  والعميل والو  
هبيا النن، يكون ابستحضا  مساوت ولك ا واطف فإن ا يواطف الشيفيفة إذا مل وقاومنيا مهية اإلنسيان )بيت يف نفسيه  وييدا 

ا عن أنفسكم خواطف اليو ن واجتن يوا مظيا فه  وأوهليا اليدعا   ويدا حىت وتمكن مننا فتص ح ملكة وسجية. فاملعىن: ا)فعو 
 إىل السلم و و املقصو) ابلنن،. 

 والنن، عن الو ن يقتض، أهنم مل يكونوا يومئي يف حال و ن.  
وعطف (وودعوا) على (هتنوا) فنو معمول حلف  النن،  واملعىن: وال ودعوا إىل السلم و و عطف خا  على عيام مين   

عا  إىل املسييلم مييع املقييد ة ميين طلييب الدعيية لغييري مصييلحة. وإمنييا خيي  ابليييحف لييئال يظيين أن فيييه مصييلحة وجييه ألن الييد
است قا  النفوس والعدة ابالسرتاحة من عيدول العيدو عليى املسيلمني  فيإن املشيفحني يومئيي حيانوا متكيال ني عليى املسيلمني  

عليوا ذليك ففصية لينشيوا اليدعوة فعيففنم هللا أن ذليك يعيو) ففمبا ظن املسيلمون أهنيم إن ويداعوا معنيم للسيلم أمنيوا ميننم  وج
عليينم ابملضيفة ألنيه اي  مين شيوحتنم يف نظيف املشيفحني فيحسي وهنم طل يوا السيلم عين ضيعف فيزييد م ذليك ضيفاوة علييينم 

 ووستخف هبم ق ائل العفب بعد أن أخيوا من قلوهبم مكان احلفمة وووقع ال أس. 
 لنن، عن الو ن والدعا  إىل السلم وأو ع بقوله (وأنتم األعلون). وهليا املقصد الدقي  مجع بني ا 
فتحصييل  ييا وقييف  أن الييدعا  إىل السييلم املننيي، عنييه  ييو طلييب املسييألة ميين العييدو يف حييال قييد ة املسييلمني وخييو  العييدو  

أول الطيائفتني  مننم  فنو سلم مقيد بكون املسلمني )اعني ليه وبكونيه عين و ين يف حيال قيوة. قيال قتيا)ة: أت ال وكونيوا
ضفعت إىل صاح تنا. فنيا ال ينايف السلم املأذون فيه بقوله (وإن جنحوا للسلم فاجنح هليا) يف سيو ة األنفيال  فأنيه سيلم 
طل ه العدو  فليست  يه اآلية انسخة آلية األنفال وال العكس ولكل حالة خاصة  ومقيد بكيون املسيلمني يف حالية قيوة 

 السلم  ي ة يف الدعة. ومنعة وعدة ري  يدعون إىل 
فإذا حان للمسلمني مصلحة يف السلم أو حان أخف ضفا علينم فلنم أن ي تدئوا إذا احتاجوا إليه وأن ني وا إليه إذا )عيوا  

 إليه. 
   
 

 4050صفحة : 
 
يزو م أففيقية  وقد صاحل النيب صلى هللا عليه وسلم املشفحني يوم احلدي ية ملصلحة ظنفت فيما بعد  وصاحل املسلمون يف  

أ لنا وانكفأوا  اجعني إىل مصف. وقال عمف ابن ا طاب يف حالم له مع بعض أمفا  ايفيو  فقد اثفت سيالمة املسيلمني  
. وأما الصلح على بعض األ ض مع فتحنا فيلك ال ينايف قوة الفاحتني حما صاحل أمفا  أيب بكف نصف أ ل )مش  وحما 

 وحانوا أعلم مبا فيه صالحنم. صاحل أمفا  عمف أ ل سو) العفال 
 وقفأ ايفمنو  (ىل السلم) بفتح السني. وقفأه أبو بكف عن عاصم ومحزة بكسف السني ومها لغتان.  
 ومجلة (وأنتم األعلون) عطف على النن، عطف ا ل على اإلنشا   وا ل مستعمل يف الوعد.  
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صييف حقولييه وعيياىل ملوسييى (إنييك أنييت األعلييى)  أت وهللا جيياعلكم واألعلييون: م الغيية يف العلييو. و ييو  نييا مبعييىن الغل يية والن 
 يال ني. 

(وهللا معكم) عطف على الوعيد. واملعيية معيية الفعايية والكيال ة  أت وهللا حيافظكم و اعييكم فيال نعيل الكياففين علييكم  
 س يال. واملعىن: وأنتم الغال ون بعناية هللا ونصفه. 

 هللا معكم) مجلة ايية للداللة على ث ات الغلب هلم وث ات عناية هللا هبم. وصيغ حل من مجليت (أنتم األعلون و 
وقوله (ولن يرتحم أعمالكم) وعد بتسديد األعمال وياحنا عكيس قوليه يف أول السيو ة (الييين حفيفوا وصيدوا عين سي يل  

إذا حان ال ينقصنا ف احلفت أن ال هللا أضل أعماهلم) فكين عن ووفي  األعمال وياحنا بعدم ووف ا  أت نقصنا للعلم أبنه 
 ي طلنا  أت ال ري نا  و و ما وقدم من قوله (واليين قاولوا يف س يل هللا فلن يضل أعماهلم سيندينم ويصلح ابهلم). 

 يقال: ووفه يرته ووفا ووفة حوعد  إذا نقصه  ويف حدي  املوطأ  من فاوته صالة العصف فكأمنا ووف أ له وماله  .  
ضا أن يفا) منه صفاه  أت ينقصكم ثوابكم عليى أعميالكم  أت ايفنيا) املسيتفا) مين قوليه (فيال هتنيوا وويدعوا إىل ونوز أي 

 السلم) فيفيد التحفيض على ايفنا) ابلوعد أبجفه حامال. 
غييين عييين (إمنييا احليييياة اليييدنيا لعييب وهليييو) وعلييييل ملضييمون قوليييه (فيييال هتنييوا وويييدعوا إىل السيييلم) اآلييية  وافتتاحنيييا ب(إن) م 

افتتاحنا بفا  التس ب على ما بينه يف )الئل اإلعجاز  وليس اوصال (إن) ب(ما) الزائدة الكافة مبغري موقعنا بدون (ميا) 
 ألن اوصاهلا هبا زا) ا معىن احلصف. 

 واملفا) ب(احلياة) أحوال مدة احلياة فنو على حي  مضافني.  
 نا  فائدة حأفعال الص يان يف مفحنم. واللعب: الفعل اليت يفيد به فاعله اهلزل )ون اجت 
 واللنو: العمل اليت يعمل لصف  العقل عن وعب ايفد يف األمو  فيلنو عن ما ينتم له ويكد عقله.  
واإلخ ا  عن احلياة أبهنا لعب وهلو على معيىن التشي يه ال لييغ  شي نت أحيوال احليياة اليدنيا ابللعيب واللنيو يف عيدم وفويب  

 فانية منقضية واآلخفة  ، )ا  القفا .  الفائدة علينا ألهنا
و يا حتييف مين أن املنيم حيب ليائيي العييو عليى الز يا)ة يف مقابلية العيدو ويتليو إىل مسياملته فيإن ذليك يغيفت العيدو   

 هبم. 
           

كم أجو حم وال يسألكم وحب الفىت طول احلياة ييله                      وإن حان فيه ذوة وعيزام (وإن وؤمنوا ووتقوا يؤو  
[) األشيي ه أن  ييييا عطييف عليييى قولييه (فيييال هتنيييوا 37[ إن يسيييئلكمو ا فيييحفكم و خليييوا ورييفج أضيييغانكم]36أمييوالكم]

وودعوا إىل السلم) ويحريا أبن امتثال  يا النن،  و التقوى احملمو)ة  وألن الدعا  إىل السلم قد يكون ال اع  علييه حيب 
زو  فيحفوا  نا ابإل يان والتقيوى ليخلعيوا عين أنفسينم اليو ن ألهنيم هنيوا عنيه وعين اليدعا  إىل إبقا  املال اليت ينف  يف الغ

السلم فكان الكف عن ذليك مين التقيوى  وعطيف علييه أن هللا ال يسيأهلم أميواهلم إال لفائيدهتم وإصيالح أميو  م  ولييلك 
(عن نفسه)  على أن موقع  ييه ايفملية وعلييل النني، وقع بعده قوله ( ا أنتم  ؤال  ودعون لتنفقوا يف س يل هللا) إىل قوله 
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املتقييدم بقولييه (إمنييا احلييياة الييدنيا لعييب وهلييو) مشييريا إىل أن احلييياة الييدنيا إذا عمييفت ابإل ييان والتقييوى حانييت سيي  ا يف ا ييري 
 الدائم. 

 واألجو   نا: أجو  اآلخفة و ، ثواب اإل ان والتقوى.  
 ه (فال هتنو) اآلية. فا طاب للمسلمني املخاط ني بقول 
   
 

 4051صفحة : 
 
واملقصو) من ايفملة قوله (ووتقيوا) وأميا ذحيف (وؤمنيوا) فلال تميام أبميف اإل يان. ووقيو  (وؤمنيوا) يف حييز الشيفك ميع حيون   

ع سي   إ اهنم حاصال يعني صف  معىن التعلي  ابلشفك فيه إىل إ ا)ة الدوام على اإل يان إذ ال وتقيوم حقيقية التقيوى إال مي
 اإل ان حما قال وعاىل (فك  ق ة أو إطعام) إىل قوله (ع حان من اليين امنوا) اآلية. 

 والظا ف أن مجلة (يؤوكم أجو حم) إ)ماج  وأن املقصو) من جواب الشفك  و مجلة (وال يسألكم أموالكم).  
عليكم اب ريات وال اتاج إىل أموالكم   وعطف (وال يسألكم أموالكم) ملناس ة قوله (يؤوكم أجو حم)  أت أن هللا يتفضل 

وحانت  يه املناس ات أحسن  واب  لنظم املقصو) من  يه املواعظ ألن ال خل ابمليال مين بواعي  اليدعا  إىل السيلم حميا 
 علمت انفا. 

لييييه مييين ومعيييىن اآليييية: وإن وؤمنيييوا ووتقيييوا ابو يييا  ميييا هنييييتنم عنيييه ييييفض هللا مييينكم بييييلك ويكتيييف بيييه وال يسيييألكم زاي)ة ع 
 أموالكم. فيعلم أن ما يعنيه النيب صلى هللا عليه وسلم علينم من اإلنفال يف س يل هللا إمنا  و بقد  طاقتنم. 

و يه اآلية يف اإلنفال نظري ا قوله وعاىل يفماعة من املسلمني يف شأن ا فوج إىل ايفنا) (اي أينا اليين امنوا ما لكم إذا  
اكقلتم إىل األ ض أ ضيتم ابحلياة الدنيا من اآلخفة فما متا  احليياة اليدنيا يف اآلخيفة إال قلييل) قيل لكم انففوا يف س يل هللا 

 يف سو ة بفا ة. 
فقوله (وال يسألكم أموالكم) يفيد بعمومه وسياقه معيىن ال يسيألكم مجييع أميوالكم  أت إمنيا يسيألكم ميا ال نحيف بكيم   

وفيد العموم  فاملنف، سؤال إنفال مجيع األموال  فالكالم من نف، العموم ال فإضافة أموال و و مجع إىل ضمري املخاط ني 
 من عموم النف، بقفينة السيال  وما أييت بعده من قوله ( ا أنتم  ؤال  ودعون لتنفقوا يف س يل هللا) اآلية. 

م إبنفال املال لصاحلكم حما قيال ونوز أن يفيد أيضا معىن: أنه ال يطال كم إبعطا  مال لياوه فإنه يين عنكم وإمنا أيمفح 
 (ومن ي خل فإمنا ي خل عن نفسه وهللا الغين وأنتم الفقفا ). 

و يا ووطئة لقوله بعده ( ا أنتم  ؤال  ودعون لتنفقوا يف س يل هللا) إىل قوله (فإمنا ي خل عن نفسه) أت ميا يكيون طليب  
 دو عن نفسنا لئال يفسد فينا ويستع د ا. بيل املال إال ملصلحة األمة  وأية مصلحة أعظم من )مغنا الع

وأما وفسري سؤال األموال املنف، بطلب زحاة األموال فصف  لآلية عن منيعنا فإن الزحاة مففوضة ق ل نزول  ييه السيو ة  
 ألن الزحاة ففضت سنة اثنتني من اهلجفة على األصح. 
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ت ألنه إن سألكم إعطا  مجييع أميوالكم وقيد عليم أن فييكم ومجلة (إن يسألكمو ا) اخل وعليل لنف، سؤاله إاي م أمواهلم  أ 
مين يسيمح ابملييال ال و خليوا ابل ييل وجتعلييوا وكلييفكم بيييلك سي  ا إلظنيا  ضييغنكم عليى الييين ال يعطييون فيكثيف اال وييدا) 

 والنفال وذلك رالف مفا) هللا من وزحية نفوس الداخلني يف اإل ان. 
ينيية حييانوا حييديث، عنييد ابإلسييالم وحييانوا قييد بيييلوا ميين أمييواهلم للمنيياجفين فيسييف هللا و يييا مفاعيياة حلييال حثييري يومئييي ابملد  

علينم أبن مل يسأهلم زاي)ة على ذلك  وحان بيننم حثري من أ يل النفيال يرتصيدون الفيف  لفتنيتنم  قيال وعياىل ( يم الييين 
ليه (وريفج أضيغانكم) أت حتيدث فييكم يقولون ال ونفقوا على من عند  سول هللا حىت ينفضوا). و يا يشيري إلييه عطيف قو 

 و يه اآلية أصل يف سد ذ يعة الفسا).  أضغان فيكون سؤاله أموالكم س  ا يف ظنو  ا فكأنه أظنف ا.
واإلحفا : اإلحثا  وبلوغ النناية يف الفعل  يقيال: أحفياه يف املسيألة إذا مل ييرتك شييئا مين اإلحلياح. وعين ع يد الفمحيان بين  

ي حييل شيي،  بيييديك  و ييو وفسييري يفيييب. وعييل بييه  نييا عيين ايفييزم يف الطلييب و ييو اإلنيياب  أت زيييد: اإلحفييا  أن دخيي
 فيوجب عليكم بيل املال ونعل على منعه عقوبة. 

 وال خل: منع بيل املال.  
 والضغن: العداوة  ووقدم انفا عند قوله (أن لن رفج هللا أضغاهنم).  
كفا يية  فلطيف هللا ابلكثيري ميننم اقتضيى أن ال يسيأهلم مياال عليى وجيه اإلليزام ع واملعىن:  نعوا املال ويظنفوا العصيان وال 

 زال ذلك شيئا فشيئا ملا متكن اإل ان من قلوهبم فأوجب هللا علينم اإلنفال يف ايفنا). 
ت ميين ق يييل والضييمري املسييترت يف (ورييفج) عائييد إىل اسييم ايفالليية  وجييوز أن يعييو) اىل ال خييل املييأخوذ ميين قولييه (و خلييوا) أ 

 (اعدلوا  و أقفب للتقوى). 
 وقفأ ايفمنو  (رفج) بيا  حتتية يف أوله. وقفأه يعقوب بنون يف أوله.  
   
 

 4052صفحة : 
 
( ا أنتم  ؤال  ودعون لتنفقوا يف س يل هللا فمنكم من ي خل ومن ي خل فإمنا ي خل عين نفسيه وهللا الغيين وأنيتم الفقيفا )    

(وال يسألكم أموالكم) إىل قوله (عن نفسه) يعفب عن حرية يف مفا) هللا هبيا الكالم. وقد فسفانه حالم املفسفين من قوله 
انفييا مبييا يشييف، وبقيي، علينييا قولييه ( ييا أنييتم  ييؤال  وييدعون لتنفقييوا) اخل حيييف موقعييه بعييد قولييه (وال يسييألكم أمييوالكم) فييإن 

 قوله انفا (وال يسألكم أموالكم). الدعوة لإلنفال عني سؤال األموال فكيف نمع بني ما  نا وبني 
فيجييوز أن يكييون املعييىن: وييدعون لتنفقييوا يف سيي يل هللا لتييدفعوا أعييدا حم عيينكم وليييس ذلييك لينتفييع بييه هللا حمييا قييال (وهللا  

 الغين وأنتم الفقفا ). 
طلييب حاصييل. ونظيم الكييالم يقتضيي،: أن  يييه )عيوة لإلنفييال يف احلييال وليييس إعالميا هلييم أبهنييم سيييدعون لإلنفيال فنييو  

 وامل (ودعون) على معىن  وؤمفون  أت أمف إناب. 
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ونوز أن امل (ودعون) على )عوة الرتييب  فتكون اآلية متنيدا لآلايت املقتضية إنياب اإلنفيال يف املسيتق ل مثيل ايية  
نفيال يف سي يل هللا فيميا (وجا دوا أبموالكم وأنفسكم يف س يل هللا) وحنو ا  ونوز أن يكون إعالما أبهنم سييدعون اىل اإل

 بعد  يا الوقت فيكون املضا   مستعمال يف زمن االستق ال واملضا   اتمله يف أصل وضعه. 
وعلى االحتمالني فقوله (فمنكم من ي خل ومن ي خل فإمنا ي خل عن نفسه) إما مسول مسال التيوبيخ أو مسيال التن ييه  

 و ضل السيال ألن املف  قد ي خل لال ليس عائدا لله عن نفسه. على ا طإ يف الشح ب يل املال يف ايفنا) اليت  
ومعىن قوله (فإمنا ي خل عن نفسه) على االحتمال األول فإمنا ي خيل عين نفسيه إذ ييتمكن عيدوه مين التسيل  علييه فعيا)  

 لله ابلضف عليه  وعلى االحتمال الثاين فإمنا ي خل عن نفسه رفماهنا من ثواب اإلنفال. 
ف املستفا) من (إمنا) قصف قلب ابعت ا  الزم لله ألن ال اخل اعتقد أنه منع من )عاه إىل اإلنفال ولكين الزم لليه والقص 

عيا) علييه رفميان نفسيه مين منيافع ذليك اإلنفيال  فالقصيف جمياز مفسيل مفحيب. وفعيل (ليل) يتعيدى ب(عين) مليا فييه ميين 
   على امل خول عليه. وقد عدت  نا رف  (عن). معىن اإلمساك ويتعدى ب(على) ملا فيه من معىن التضيي

(و ا أنتم  ؤال ) مفحب من حلمة ( ا) ون يه يف ابتدا  ايفملة  ومن ضمري ا طاب ع من ( ا) التن يه الداخلة على اسيم  
النسا . واألحثف اإلشا ة املفيدة دحيد مدلول الضمري. ونظريه قوله ( ا أنتم  ؤال  جا)لتم عننم يف احلياة الدنيا) يف سو ة 

أن يكيون اسييم اإلشيا ة يف مثلييه جمييف)ا عين ( ييا) احتفييا  ب   يا   التن يييه الييت يف أول الرتحيييب حقولييه وعياىل ( ييا أنييتم أوال  
 حت وهنم) يف سو ة ال عمفان. 

ومجليية (وييدعون) يف موضييع احلييال ميين اسييم اإلشييا ة  وجممييو  ذلييك يفيييد حصييول مييدلول مجليية احلييال لصيياح نا حصييوال  
 حا. واض
وزعم حثري من النحياة أن عيدم ذحيف اسيم اإلشيا ة بعيد   يا أان  وحنيوه حلين  ألنيه مل يسيمع )خيول ( يا) التني يه عليى اسيم   

يري اسم اإلشا ة حما ذحفه صاحب مغين الل يب  بنا  على أن ( ا) التن ييه املييحو ة يف أول الكيالم  ي، الييت ويدخل عليى 
أن الضمري اليت ييحف بعد ا فصل بيننا وبني اسم اإلشا ة. ولكن قد وقيع ذليك يف  أيا  اإلشا ة يف حنو:  يا و ؤال   و 

حالم صاحب املغين يف )ي اجة حتابه إذ قال:  و ا أان ابئح مبا أسف وه    ويف موضعني اخفين منه ن يه علينميا بيد  اليدين 
احلواشي، اهلنديية  أن متثييل الز شيفت يف الدماميين يف شفحه املزج عليى املغيين  وذحيف يف شيفحه الييت ابلقيول املشيتنف ب  

 املفصل بقوله   ا إن زيدا منطل   يقتض، جواز:  ا أان أفعل  لكن الفض، قال: مل أعثف بشا د على وقو  ذلك. 
ومجليية (وهللا الغييين وأنييتم الفقييفا ) ويييييل للشيي،  ق لنييا فييا  الغييين املطليي   والغييين املطليي  ال يسييأل النيياس ميياال يف شيي،    

خاط ون فقفا  فال يطمع مننم ال يل فتعني أن )عا  م لينفقوا يف س يل هللا )عا  بصف  أمواهلم يف منافعنم حما أشيا  وامل
 إىل ذلك قوله (ومن ي خل فإمنا ي خل عن نفسه). 

   
 

 4053صفحة : 
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املخييل عنييه  وملييا وقعييا  والتعفيييف ابلييالم يف (الغييين) ويف (الفقييفا ) وعفيييف ايفيينس  و ييو فينمييا مييؤذن بكمييال ايفيينس يف  
خلين ومهيا معففتيان أفيا)ا احلصيف  أت قصيف الصيفة عليى املوصيو   أت قصيف جينس الغيين عليى هللا وقصيف جينس الفقيفا  
على املخاط ني ب(أنتم) و و قصف ا)عائ، فينما مفوب على )اللة  ال  على معىن حمال ايفنس  فإن حميال الغيىن   ال 

ان يث ييت بعيض جيينس الغييىن لغييريه. وأمييا حميال الفقييف للنيياس ف النسيي ة إىل يييىن هللا وعيياىل وإن  ضالية لعمومييه و)وامييه  وإن حيي
 حانوا قد يغنون يف بعض األحوال لكن ذلك يىن قليل ويري )ائم. 

 [) عطف على قوله (وإن وؤمنوا ووتقوا يؤوكم أجو حم). 38(وإن وتولوا يست دل قوما يريحم ع ال يكونوا أمثالكم] 
الفجو   واستعري  نا السيت دال اإل يان ابلكفيف  ولييلك جعيل جيزاؤه اسيت دال قيوم ييري م حميا اسيت دلوا )يين هللا  والتويل: 

 بدين الشفك. 
واالست دال: الت ديل  فالسني والتا  للم الغة  ومفعوله (قوما). واملست دل به ضيو  )ل على وقديفه قوله (يريحم)  فعلم  

 ليه (يري) لتعني احنصا  االست دال يف شيئني  فإذا ذحف أحدمها علم اآلخف. أن املست دل به  و ما أضيف إ
والتقيديف: يسيت دل قوميا بكيم ألن املسييتعمل يف فعيل االسيت دال والت يديل أن يكيون املفعييول  يو املعيوض وجميفو  ال يا   ييو  

ن حييال املتعلقييني  ييو يف املعييىن العييوض حقولييه (أوسييت دلون اليييت  ييو أ)هل ابليييت  ييو خييري) وقييدم يف سييو ة ال قييفة. وإن حييا
 معوض وعوض ابختال  االعت ا   وليلك عدل يف  يه اآلية عن ذحف اقفو  ابل ا  مع املفعول لإلناز. 

واملعىن: يتخي قوما يريحم لإل يان والتقيوى  و ييا ال يقتضي، أن هللا ال يوجيد قوميا اخيفين إال عنيد ا ويدا) املخياط ني  بيل  
 )مت عن الدين حان   قوم من املؤمنني ال يفودون وحان   قوم يدخلون يف اإل ان وال يفودون. املفا): أنكم إن ا ود

 وى الرتميت عن أيب  فيفة قال: وال  سول هللا  يه اآلية (وإن وتولوا يسيت دل قوميا ييريحم ع ال يكونيوا أمثيالكم). قيالوا:  
وسلم على منكب سلمان  الفا س،  ع قال:   يا وقومه   ييا ومن يست دل بنا? قال: فضفب  سول هللا صلى هللا عليه 
 وقومه  قال الرتميت حدي  يفيب. ويف إسنا)ه مقال. 

و وى الطييلاين يف األوسيي :  يييا احلييدي  علييى شييفك مسييلم وزا) فيييه  واليييت نفسيي، بيييده لييو حييان اإل ييان منوطييا ابلثييفاي  
 لتناوله  جال من فا س  . 

س إذا امنوا ال يفودون و و مين )الئيل ن يوة النييب صيلى هللا علييه وسيلم فيإن العيفب ا ويد ميننم وأقول  و يدل على أن فا   
بعض الق ائل بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم وا ود اللبف بعد فتح بال) م وإ ياهنم اثنييت عشيفة ميفة فيميا حكياه الشييخ 

 أبو ضمد ابن أيب زيد  ومل يفود أ ل فا س بعد إ اهنم. 
ع) للرتويييب الييفويب إلفييا)ة اال تمييام بصييفة الث ييات علييى اإل ييان وعلو ييا علييى جمييف) اإل ييان  أت وال يكونييوا أمثييالكم يف و( 

 التويل. 
وايفملية معطوفية ب(ع) عليى مجلية (يسيت دل قوميا ييريحم) فني، يف حييز جيواب الشيفك واملعطيو  عليى جيواب الشيفك   

  ونيوز  فعيه علييى االسيتئنا . وقييد جيا  يف  ييه اآلييية عليى ايفييزم ريف  مين حييفو  التشيفيك نيوز جزمييه عليى العطييف
وجا  يف قوله وعاىل (وإن يقاولوحم يولوحم األ)اب  ع ال ينصيفون) عليى الففيع. وأبيدى الفخيف وجنيا إليثيا  ايفيزم  نيا وإيثيا  

هنيم إن مل يتوليوا يكونيون  ين االستئنا   نالك فقال: و و مع ايفواز فيه ودقي  و يو أن  ا نيا ال يكيون متعلقيا ابلتيويل أل
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أييت هللا هبم على الطاعة  وإن وولوا ال يكونون مثلنم لكوهنم عاصني وحون مين أييت هللا هبيم مطيعيني  وأميا  ناليك فسيوا  
قيياولوا أو مل يقيياولوا ال ينصييفون فلييم يكيين للتعلييي   أت ابلشييفك   نالييك وجييه فففييع ابالبتييدا  و ا نييا جييزم للتعلييي  اه. و ييو 

وييزا) أن الفعيل املعطييو  عليى ايفيزا  يف اييية ال عميفان وقيع يف اخيف الفاصييلة الييت جيفت أخواهتييا عليى حيف  الييواو  )قيي 
 والنون فلو أوثف جزم الفعل ألزيلت النون فاختلت الفاصلة. 

 بسم هللا الفمحن الفحيم  
 سو ة الفتح  
   
 

 4054صفحة : 
 
م الصييحابة (سييو ة الفيتح). ووقييع يف صيحيح ال خييا ت عين ع ييد هللا بيين سيو ة (إان فتحنييا ليك فتحييا م ينيا) ييييت يف حيال  

مغفل  بغني معجمة مفتوحة وفا  مشد)ة مفتوحة  قال: قفأ النيب صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة (سو ة الفيتح) ففجيع 
ليه عميف إىل أن قييال  فينيا. وفينيا حيدي  سينل بيين حنييف  لقيد  أيتنيا يييوم احلدي يية وليو ويفى قتياال لقاولنييا  . ع حكيى مقا

 فنزلت سو ة الفتح وال يعف  هلا اسم اخف  . 
 ووجه التسمية أهنا وضمنت حكاية فتح متجه هللا للنيب صلى هللا عليه وسلم حما سيأيت.  
و ، مدنية على املصطلح املشنو  يف أن املدين ما نزل بعد اهلجفة ولو حان نزوله يف مكان يري املدينة من أ ضنا أو مين  

 ا. و يه السو ة نزلت مبوضع يقال له حفا  الغميم  بضم الكا  من حفا  وبفتح الغني املعجمة وحسف امليم من الغميم  يري 
موضع بني مكة واملدينة و و وا) على مفحلتني من مكة وعلى ثالثة أميال من عسيفان و يو مين أ ض مكية. وقييل نزليت 

 فن، من القفان الليل،.  بضجنان  بوزن سكفان  و و ج ل قفب مكة ونزلت ليال
ونزوهلا سنة ست بعد اهلجفة منصف  النيب صلى هللا عليه وسلم من احلدي يية وق يل ييزوة خييل. ويف املوطيإ عين عميف  أن  

 سول هللا صلى هللا عليه وسلم حان يسري يف بعض أسفا ه   أت منصففه مين احلدي يية  لييال وعميف بين ا طياب يسيري معيه 
ب عن ش،  فلم ن ه ع سأله فلم ن ه ع سأله فلم ن ه فقال: عمف ثكلت أم عمف نز ت  سول هللا فسأله عمف بن ا طا

صلى هللا عليه وسلم ثالث مفات حل ذلك ال ني ك. قال عمف: فحفحيت بعيريت ووقيدمت أميام النياس وخشييت أن ينيزل 
يف قيييفان  فجئيييت  سيييول هللا  يف القيييفان فميييا نشييي ت أن يعيييت صيييا خا يصيييفخ يب  فقليييت: لقيييد خشييييت أن يكيييون نيييزل

فسييلمت عليييه فقييال:  لقييد أنزلييت عليي، الليليية سييو ة هليي، أحييب ايل  ييا طلعييت عليييه الشييمس ع قييفأ (إان فتحنييا لييك فتحييا 
م ينييا). ومعييىن قولييه هليي، أحييب إيل  ييا طلعييت عليييه الشييمس  ملييا اشييتملت عليييه ميين قولييه (ليغفييف لييك هللا مييا وقييدم ميين 

 ذن ك). 
ت عن أنس قال  أنزل على النيب (ليغفف لك هللا ما وقدم من ذن يك) إىل قوليه (فيوزا عظيميا) مفجعيه وأخفج مسلم والرتمي 

 من احلدي ية فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لقد أنزلت عل، اية أحب إيل  ا على وجه األ ض  ع قفأ ا. 
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ن زيييد. نزلييت بعييد سييو ة الصييف وق ييل سييو ة و ي، السييو ة الثالثيية عشييفة بعييد املائيية يف وفويييب نييزول السييو  يف قييول جييابف بيي 
 التوبة. 

 وعدة اينا وسع وعشفون.  
وس ب نزوهلا ما  واه الواحدت وابن إسحال عن املسيو  بين  فمية وميفوان بين احلكيم قياال:  نزليت سيو ة الفيتح بيني مكية  

 وعياىل (إان فتحنيا ليك فتحيا م ينيا) واملدينة يف شأن احلدي ية وقد حيل بيننا وبيني نسيكنا فينحن بيني احليزن والكةبية أنيزل هللا
 فقال  سول هللا: لقد أنزلت عل، اية أحب إيل من الدنيا وما فينا  ويف  واية  من أوهلا إىل اخف ا  . 

  
 أيفاضنا  
وضمنت  يه السو ة بشيا ة امليؤمنني رسين عاق ية صيلح احلدي يية وأنيه نصيف وفيتح فنزليت بيه السيكينة يف قليوب املسيلمني  

م من صد م عن االعتما  ابل يت وحان املسلمون عدة ال وغلب من قلة ففأوا أهنم عا)وا حا ائ ني فأعلمنم هللا وأزال حزهن
 أبن العاق ة هلم  وأن )ائفة السو  على املشفحني واملنافقني. 

 والتنويه بكفامة النيب صلى هللا عليه وسلم عند  به ووعده بنصف متعاقب.  
 ليين عز وه وابيعوه  وأن هللا قدم مثلنم يف التو اة ويف اإلييل. والثنا  على املؤمنني ا  
 ع ذحف بيعة احلدي ية والتنويه بشأن من حضف ا.  
وفضح اليين ختلفوا عننا من األعفاب وملز م ابيفنب والطميع وسيو  الظين اب  وابلكييب عليى  سيول هللا صيلى هللا علييه  

  وإن ييائنم أبهنيم سيييدعون إىل جنيا) اخييف فيإن اسييتجابوا يفيف هلييم ختلفنيم عيين وسيلم  ومينعنم ميين املشيا حة يف يييزوة خييل
 احلدي ية. 

ووعد النيب صلى هللا عليه وسلم بفتح اخف يعق ه فتح أعظيم منيه وبفيتح مكية. وفينيا ذحيف بفيتح مين خييل حميا سييأيت يف  
 قوله وعاىل (فعجل لكم  يه). 

ميييا وقيييدم مييين ذن يييك وميييا دخيييف وييييتم نعمتيييه علييييك وينيييديك صيييفاطا [ ليغفيييف ليييك هللا 1(إان فتحنيييا ليييك فتحيييا م ينيييا] 
 [)  3[ وينصفك هللا نصفا عزيزا]2مستقيما]

 
 4055صفحة : 

 
افتتياح الكيالم ريف  (إن) انشيئ عليى مييا أحيل للمسيلمني مين الكةبية علييى أن أجييب املشيفحون إىل سيؤاهلم اهلدنية حمييا   

ع يد هللا بين مغفيل فالتأحييد مصيفو  للسيامعني عليى طفيقية  سيأيت مين حيدي  عميف بين ا طياب وميا وقيدم مين حيدي 
 التعفيض  وأما النيب صلى هللا عليه وسلم فقد حان واثقا بيلك  وسيأيت و يني  يا التأحيد قفي ا. 

والفتح: إزالة يل  ال اب أو ا زانة قال وعاىل (ال وفتح هلم أبواب السما ) ويطل  على النصف وعليى )خيول الغيازت بيال)  
دوه ألن أ ض حيل قييوم وبال) يم مواقيع عننييا فاقتحيام الغيازت إاي ييا بعيد احليفب يشيي ه إزالية الغلي  عيين ال ييت أو ا زانيية  عي
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ولييلك حثييف إطييالل الفييتح عليى النصييف املقييرتن بييدخول أ ض املغليوب أو بلييده ومل يطليي  علييى انتصيا  حانييت هنايتييه ينيميية 
وال يقال: فتح بد . وفتح أحد. فمن أطل  الفتح على مطل  النصف وأسف )ون اقتحام أ ض فيقال: فتح خيل وفتح مكة 

 فقد وسامح  وحيف وقد عطف النصف على الفتح يف قوله (نصف من هللا وفتح قفيب) يف سو ة الصف. 
ولعييل اليييت حييدا م علييى عييد النصييف ميين معيياين مييا)ة الفييتح أن فييتح اليي ال)  ييو أعظييم النصييف ألن النصييف يتحقيي  ابلغل يية  

ة فييإذا حييان مييع اقتحييام أ ض العييدو فيييلك نصييف عظيييم ألنييه ال يييتم إال مييع اهنييزام العييدو أشيينع  ز يية وعجييزه عيين وابلغنيميي
 الدفا  عن أ ضه. وأطل  الفتح على احلكم قال وعاىل (ويقولون مىت  يا الفتح إن حنتم صا)قني) اآلية سو ة أمل السجدة. 

ابلفتح  نا فتح مكة وأن ضمله على الوعد ابلفتح. واملعىن: سنفتح. وإمنا  وملفاعاة  يا املعىن قال مجع من املفسفين: املفا) 
جيي،  يف األخ ييا  بلفيييظ املاضيي، لتحققيييه وويقنييه  شيي ه اليييزمن املسييتق ل ابليييزمن املاضيي، فاسييتعملت ليييه الصيييغة املوضيييوعة 

 للمض،. 
ات القييفان ألنييه حييالم ميين لييه أو نقييول اسييتعمل (فتحنييا) مبعييىن: قييد ان لييك الفييتح  ويكييون  يييا االسييتعمال ميين مصييطلح 

التصف  يف األشيا  ال اجزه عن التصف  فينا ميانع. وقيد جيفى عليى عيا)ة إخ يا  هللا وعياىل ألنيه ال خيال  يف إخ يا ه  
 وذلك أيضا حناية عن علو شأن املخل مثل  أوى أمف هللا فال وستعجلوه  . 

دي ية وش ينا له بفتح مكة ألنه ووطئة له فعن جابف بين ع يدهللا  وما يند ج يف  يا التفسري أن يكون املفا) ابلفتح صلح احل 
ما حنا نعد فتح مكة إال يوم احلدي ية    يفيد أهنيم أيقنيوا بوقيو  فيتح مكية هبييا الوعيد  وعين اليلا  بين عيازب  وعيدون أنيتم 

أنكيم حتمليون الفيتح يف قوليه  الفتح فتح مكة وقد حان فتح مكة فتحا  وحنن نعيد الفيتح بيعية الفضيوان ييوم احلدي يية   يفييد
 (إان فتحنا لك فتحا م ينا) على فتح بيعة الفضوان وإن حان فتح مكة  و الغالب عليه اسم الفتح. 

ويؤيد  يا احململ حدي  ع د هللا بن مغفل  قفأ  سول هللا يوم فتح مكية سيو ة الفيتح    ويف  وايية  )خيل مكية و يو يقيفأ  
 سو ة الفتح على  احلته  . 

 أن قفائن حثرية وفجح أن يكون املفا) ابلفتح امليحو  يف سو ة الفتح: أوال ا أنه جعله م ينا.  على 
 الثانية: أنه جعل علته النصف العزيز  الثانية    وال يكون الش،  علة لنفسه.  
 الثالثة: قوله (وأكهبم فتحا م ينا).  
 الفابعة: قوله (ومغامن حثرية دخيوهنا).  
 له (فجعل من )ون ذلك فتحا قفي ا). ا امسة: قو  
وايفمنو  على أن املفا) يف سو ة الفتح  و صيلح احلدي يية  وجعليوا إطيالل اسيم الفيتح علييه جميازا مفسيال ابعت يا  أنيه ال   

إىل فتح خيل وفيتح مكية  أو حيان سي  ا فينميا فعين الز يفت  لقيد حيان ييوم احلدي يية أعظيم الفتيوح ذليك أن النييب صيلى هللا 
ه وسلم جا  إلينا يف ألف وأ بعمائة فلما وقع صلح مش، الناس بعضنم يف بعض  أت وففقوا يف ال ال) فدخل بعضنم علي

أ ض بعض من أجل األمن بيننم  وعلموا ويعوا عن هللا فما أ ا) أحد اإلسيالم إال متكين منيه  فميا مضيت وليك السينتان 
ويف  واييية  فلمييا حانييت اهلدنيية أميين النيياس بعضيينم بعضييا فييالتقوا إال واملسييلمون قييد جيياؤوا إىل مكيية يف عشييفة اال   اه  

ووفاوضوا احلدي  واملناظفة فلم يكلم أحد يعقل ابإلسالم إال )خل فييه  . وعليى  ييا فاقياز يف إطيالل ميا)ة الفيتح عليى 
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قد وقع فيما مض، فيكون  س  ه ومةله ال يف صو ة الفعل  أت التع ري عن املستق ل بلفظ املاض، ألنه هبيا االعت ا  اقازت
اسم الفتح استعمل استعمال املشرتك يف معنييه  وصيغة املاض، اسيتعملت يف معنيينيا فيظنيف وجيه اإلعجياز يف إيثيا   ييا 

 الرتحيب. 
 وقيل:  و فتح خيل الواقع عند الفجو  من احلدي ية حما ن،  يف قوله (إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخيو ا).  
   
 

 4056صفحة : 
 
وعلى  يه احملامل فتأحيد الكالم ب  إن  ملا يف حصيول ذليك مين ويف)) بعيض املسيلمني أو وسياؤهلم  فعين عميف أنيه مليا   

نزلت (إان فتحنا لك فتحا م ينا) قال:  أو فتح  و اي  سول هللا? قال: نعم واليت نفس، بييده إنيه لفيتح  . و وى ال نقي، 
لى هللا عليه وسلم من احلدي ية  اجعا فقال  جل من أصحاب  سيول هللا صيلى عن عفوة بن الزبري قال: أق ل  سول هللا ص

هللا عليه وسلم: وهللا ما  يا بفتح صد)ان عن ال يت وصد  دينا. ف لغ  سول هللا فقيال: بيئس الكيالم  ييا بيل  يو أعظيم 
األمييان وقييد حف ييوا ميينكم مييا  الفيتح لقييد  ضيي، املشييفحون أن يييدفعوحم ابليفاح عيين بال) ييم ويسييألوحم القضييية ويفي ييون إلييكم 

حف وا ولقد أظفيفحم هللا عليينم و )حيم سياملني ييامنني مأجو ين فنييا أعظيم الفيتح أنسييتم ييوم أحيد إذ وصيعدون وال وليوون 
علييى أحييد وأان أ)عييوحم يف أخييفاحم  أنسيييتم يييوم األحييزاب إذ جيياؤوحم ميين فييوقكم وميين أسييفل ميينكم وإذ زايييت األبصييا  

ظنون اب  الظنون. فقال املسلمون: صدل هللا و سوله و يو أعظيم الفتيوح وهللا اي  سيول هللا ميا وبلغت القلوب احلناجف وو
 فكفان فيما ذحفت  وألنت أعلم اب  وابألمو  منا. 

 وحي  مفعول (فتحنا) ألن املقصو) اإلعالم  نس الفتح ال ابملفتوح ا ا .  
 جلك فتحا عظيما مثل اليت يف قوله وعاىل (أمل نشفح لك صد ك). والالم يف قوله (فتحنا لك) الم العلة  أت فتحنا أل 
 ووقد  اقفو  ق ل املفعول املطل   خالفا لبصل يف وفويب متعلقات الفعل  لقصد اال تمام واالعتنا  هبيه العلة.  
ففان هللا لك وإمتام نعمته وقوله (ليغفف لك هللا) بدل اشتمال من ضمري (لك). والتقديف: إان فتحنا فتحا م ينا ألجلك لغ 

عليك  و دايتك صفاطا مستقيما ونصفك نصفا عزيزا.. وجعلت مغففة هللا للنيب صلى هللا عليه وسلم علة للفيتح ألهنيا مين 
مجلة ما أ ا) هللا حصوله بسي ب الفيتح  وليسيت الم التعلييل مقتضيية حصيف الغيفض مين الفعيل املعليل يف وليك العلية  فيإن  

وكون هليا أسي اب حثيرية فيييحف بعضينا  يا يقتضييه املقيام وإذ قيد حيان الفيتح لكفامية النييب صيلى هللا علييه حثريا من األشيا  
وسلم على  به وعاىل حان من علته أن يغفف هللا لن ييه صيلى هللا علييه وسيلم مغفيفة عامية إمتاميا للكفامية فنييه مغفيفة خاصية 

 لمجا دين بس ب ايفنا) والفتح. ابلنيب صلى هللا عليه وسلم  ، يري املغففة احلاصلة ل
فاملعىن: أن هللا جعل عند حصول  يا الفتح يففان مجيع ما قد يؤاخي هللا على مثله  سله حىت ال ي قى لفسوله صلى هللا  

عليه وسلم ما يقصف به عن بلوغ هناية الفضيل بيني املخلوقيات. فجعيل  ييه املغفيفة جيزا  ليه عليى إمتيام أعماليه الييت أ سيل 
 من الت ليغ وايفنا) والنصب والفي ة إىل هللا. ألجلنا 
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فلميا حيان الفيتح حاصيال بسيعيه ووسي  ه بتيسيري هللا ليه ذلييك جعيل هللا جيزا ه يفيفان ذنوبيه بعظيم أثيف ذليك الفيتح إبزاحيية   
ويصييري الشيفك وعلييو حلميية هللا وعيياىل ووكميييل النفيوس ووزحيتنييا ابإل ييان وصيياحل األعمييال حيىت ينتشييف ا ييري ابنتشييا  الييدين 

الصالح خلقا للناس يقتدت فيه بعضنم ب عض وحل  يا إمنا يناسب فتح مكة. و يا  و ما وضيمنته سيو ة إذا جيا  نصيف 
هللا من قوله (إذا جا  نصف هللا والفتح و أيت الناس يدخلون يف )ين هللا أفواجا فس ح رمد  بك واستغففه إنيه حيان ويوااب) 

و يي، املغفييفة اليييت ولييي  أبعظييم ميين اتب علييى اتئييب  وليسييت إال مغفييفة مجيييع أت إنييه حينئييي قييد يفييف لييك أعظييم مغفييفة 
الينوب سابقنا وما عسى أن أييت مننا  ا بعده النيب صلى هللا عليه وسلم ذن ا لشدة ا شية من أقل التقصري حما يقال: 

 بعيد ا مبيا يؤاخيي علييه. وقيال حسنات األبفا  سيئات املقيفبني  وإن حيان النييب صيلى هللا علييه وسيلم معصيوما مين أن أييت
ابن عطية: وإمنا املعىن التشفيف هبيا احلكم ولو مل وكن له ذنوب  وهلييا املعيىن اللطييف ايفلييل حانيت سيو ة إذا جيا  نصيف 
هللا مؤذنة ابقرتاب أجل النيب صلى هللا عليه وسلم فيما فنم عمف بن ا طاب وابن ع اس  وقد  وت ذلك عن النيب صيلى 

 وسلم.  هللا عليه
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والتقييدم والتيييأخف مييين األحييوال النسييي ية للموجيييو)ات احلقيقيييية أو االعت ا ييية يقيييال: وقيييدم السييائف يف سيييريه عليييى الفحيييب    

ويقيال: نيزول سيو ة حييا علييى سيو ة حييا ولييلك يكثيف االحتييياج إىل بييان ميا حيان بيننميا وقييدم ودخيف بييحف متعلي  بفعييل 
يرتك ذلك اعتما)ا على القفينة  وقد يقطع النظف على اعت ا  متعل  فينزل الفعل منزلة األفعال ييري (وقدم) و(دخف). وقد 

 النس ية لقصد التعميم يف املتعلقات واحثف ذلك إذا مجع بني الفعلني حقوله  نا (ما وقدم من ذن ك وما دخف). 
يدينم وما خلفنم)  فال يقتض، ذليك أنيه فيفك منيه ذنيب واملفا) ب(ما وقدم): وعميم املغففة للينب حقوله (يعلم ما بني أ 

أو أنه سيقع منه ذنب وإمنا املقصو) أنه وعياىل  فيع قيد ه  فعية عيدم املؤاخيية بيينب ليو قيد  صيدو ه منيه وقيد مضيى شي،  
 من بيان معىن الينب عند قوله وعاىل (واستغفف لين ك) يف سو ة القتال. 

ليية العلييم وحييان مقتضييى الظييا ف أن يسييند إىل الضييمري املسييترت قصييدا للتنويييه هبيييه وإمنييا أسييند فعييل (ليغفييف) إىل اسييم ايفال 
املغفييفة ألن االسييم الظييا ف أنفييي يف السييمع وأجلييب للتن يييه وذلييك لال تمييام ابملسييند ومبتعلقييه ألن  يييا ا ييل أنييف مل يكيين 

وينيديك) ألن إنعييام هللا عليييه معلييوم للفسيول صييلى هللا عليييه وسيلم علييم بييه ولييلك مل يييلز الفاعييل يف (وييتم نعمتييه عليييك 
 و دايته معلومة وإمنا أخل ابز)اي)مها. 

وإمتام النعمة: إعطا  ما مل يكن أعطاه إايه من أنوا  النعمة مثل إسالم قفيو وخال  بيال) احلجياز حلنيا لليدخول حتيت  
م وأمتميت علييكم نعمييت) فييلك حكمه  وخضو  من عانده وحا به  و يا ينظف إىل قوله وعاىل (اليوم أحملت لكيم )يينك

 ما وعد به الفسول صلى هللا عليه وسلم يف  يه اآلية وحصل بعد سنني. 
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ومعىن (وينديك صفاطا مستقيما): يزيدك  داي مل يس   وذلك ابلتوسيع يف بيان الشفيعة والتعفيف مبا مل يس   وعفيفه بيه  
 عليييه وسييلم ميين وقييت بعثتييه ولكننييا وييز)ا) بييزاي)ة بيييان الشييفيعة مننييا  فاهلداييية إىل الصييفاك املسييتقيم كبتيية للنيييب صييلى هللا

وبسيييعة بيييال) اإلسيييالم وحثيييفة املسيييلمني  يييا ييييدعو إىل سيييلوك طفائييي  حثيييرية يف إ شيييا) م وسياسيييتنم ومحايييية أوطييياهنم و)فيييع 
وحييل ذلييك ميين أعييدائنم  فنيييه اهلداييية متجمعيية ميين الث ييات علييى مييا سيي    ديييه إليييه  وميين اهلداييية إىل مييا مل يسيي   إليييه 

 اهلداية. 
 والصفاك املستقيم: مستعا  للدين احل  حما وقدم يف سو ة الفاحتة.  
وونوين (صفاطا) للتعظيم. وانتصب (صفاطا) على أنه مفعول كن ل(يندت) بتضمني معىن اإعطا   أو بنز  ا افض حما  

 وقدم يف الفاحتة. 
لة الفتح فنو ما حان من فتح مكة وما عق ه من )خول ق ائل العيفب والنصف العزيز: يري نصف الفتح امليحو  ألنه جعل ع 

يف اإلسيالم بيدون قتيال. وبعييثنم الوفيو) إىل النييب صيلى هللا عليييه وسيلم ليتلقيوا أحكيام اإلسييالم ويعلميوا أقيوامنم إذا  جعييوا 
 إلينم. 

صيو   أو أ ييد ابلعزييز املعيز حالسيميع يف ووصف النصف ابلعزيز جمياز عقلي، وإمنيا العزييز  يو النييب صيلى هللا علييه وسيلم املن 
 قول عمفو بن معد يكفب:          

 أمن  اانة الداع، السميع أت املسمع  وحاحلكيم على أحد دويلني.   
 والعزة: املنعة.  
ىل االسييم وإمنييا أظنييف اسييم ايفالليية يف قولييه (وينصييفك هللا) ومل يكتييف ابلضييمري ا تمامييا هبيييا النصييف ووشييفيعا لييه إبسيينا)ه إ  

 الظا ف لصفاحة الظا ف والصفاحة أ)عى إىل السمع  والكالم مع اإلظنا  أعل  ابلي ن حما وقدم يف (ليغفف لك هللا). 
 ( و اليت أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليز)ا)وا إ اان مع إ اهنم)   
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عزيزا). وحصل مننا االنتقال إىل ذحف حظ املسلمني من  يه ايفملة بدل اشتمال من مضمون مجلة (وينصفك هللا نصفا   

 يا الفتح فإن املؤمنني  م جنو) هللا اليين قد نصف النيب صلى هللا عليه وسلم هبم حما قال وعاىل ( و الييت أييدك بنصيفه 
 ث ات عيزمنم  وابملؤمنني) فكان يف ذحف عناية هللا إبصالح نفوسنم وإذ اب خواطف الشيطان عننم وإهلامنم إىل احل  يف

وقفا ة إ اهنم وكوين ألس اب نصف النيب صلى هللا عليه وسلم والفتح املوعو) به لينيدفعوا حيني يسيتنفف م إىل العيدو بقليوب 
كبتة  أال وفى أن املؤمنني و ل لت نفوسنم من صلح احلدي ية إذ انصففوا عق ه عن )خول مكة بعد أن جاؤوا للعميفة بعيد) 

وأهنييم إن أ ا) يم العيدو بسيو  أو صييد م عين قصيد م قيابلوه فانتصييفوا علييه وأهنيم ييدخلون مكيية  عدييد حسي وه ال يغليب 
قسفا. وقد وكلموا يف وسمية ما حل هبم يومئي فتحا حما علميت  يا وقيدم فلميا بيني هليم الفسيول صيلى هللا علييه وسيلم ميا 

فلييوال ذلييك االطمئنييان والفسييوخ ل قييوا   فيييه ميين ا ييري اطمأنييت نفوسيينم بعييد االضييطفاب و سييخ يقيييننم بعييد خييواطف الشييك

This file was downloaded from QuranicThought.com



حاسف، ال ال شديدت ال ل ال  فيلك االطمئنيان  يو الييت يياه هللا ابلسيكينة  ويي، إحداثيه يف نفوسينم إنيزاال للسيكينة 
يف قليوهبم فكييان النصيف مشييتمال عليى أشيييا  مين أمهنييا إنيزال السييكينة  وحيان إنييزال السيكينة ابلنسيي ة إىل  ييا النصييف نظييري 

ف بني قلوب املؤمنني مع اختال  ق ائلنم وما حان بيننما من األمن يف ايفا لية ابلنس ة للنصف الييت يف قوليه وعياىل التألي
 ( و اليت أيدك بنصفه وابملؤمنني وألف بني قلوهبم). 

ل وشيفيفا لييلك وإنزاهلا: إيقاعنا يف العقل والنفس وخل  أس اهبا ايفو فية والعا ضة  وأطل  على ذلك اإليقا  فعل اإلنزا 
الوجدان أبنه حالش،  اليت  و مكيان مفوفيع فيول النياس فيألق، إىل قليوب النياس  ووليك  فعية ختييليية ميفا) هبيا شيف  ميا 
أث تت له على طفيقة التخييلية. ومليا حيان مين عواقيب وليك السيكينة أهنيا حانيت سي  ا ليزوال ميا يلقييه الشييطان يف نفوسينم 

لنصيف عليى ييري ظيا فه  ومحليه عليى النصيف املعنيوت السيت عا) م أن يكيون ذليك فتحيا  فلميا من التأوييل لوعيد هللا إاي يم اب
أنييزل هللا علييينم السييكينة اطمأنييت نفوسيينم  فييزال مييا خامف ييا وأيقنييوا أنييه وعييد هللا وأنييه واقييع فانقشييع عييننم مييا يوشييك أن 

ؤثف  سييوخ املسييتدل عليييه يف العقييل وقييوة يشييكك بعضيينم فيلتحيي  ابملنييافقني الظييانني اب  ظيين السييو  فييإن زاي)ة األ)ليية ويي
 التصدي . 

و ييييا اصيييطالح شيييائع يف القيييفان وجعيييل ذليييك االز)اي) حالعلييية إلنيييزال السيييكينة يف قليييوهبم ألن هللا عليييم أن السيييكينة إذا  
حصلت يف قلوهبم  سخ إ اهنم  فعومل املعليوم حصيوله مين الفعيل معاملية العلية وأ)خيل علييه حيف  التعلييل و يو الم حي، 
وجعلت قوة اإل ان مبنزلة إ ان اخف )خل على اإل ان األس   ألن الواحد من أففا) ايفينس إذا انضيم إىل أفيفا) أخيف زا) يا 
قوة فليلك عل  ابإل ان ظف  (مع) يف قوله (مع إ اهنم) فكان يف ذلك احلا)ث خري عظييم هليم حميا حيان فييه خيري للنييب 

يفه ابملغففة العامة وإلمتام النعمة عليه وهلدايته صفاطا مستقيما ولنصفه نصفا عزيزا  صلى هللا عليه وسلم أبن حان س  ا لتشف 
 فأعظم به حدك أعقب  يا ا ري للفسول صلى هللا عليه وسلم وألصحابه. 

[) وييييل للكيالم السياب  ألنيه أفيا) أن ال عجيب يف أن يفيتح 4(و  جنو) السيماوات واأل ض وحيان هللا عليميا حكيميا] 
 لييك فتحييا عظيمييا وينصييفك علييى أقييوام حثييريين أشييدا  نصييفا صييح ه إنييزال السييكينة يف قلييوب املييؤمنني بعييد أن خييامف م هللا

الفشل وانكسا  ا يواطف  فيا  مين  ليك مجييع وسيائل النصيف وليه القيوة القيا فة يف السيماوات واأل ض وميا  ييا نصيف إال 
 بعض  ا   من القوة والقنف. 

مجلة التيييل معرتضة بني مجلة (ليز)ا)وا إ ياان ميع إ ياهنم) وبيني متعلقنيا و و(لييدخل امليؤمنني واملؤمنيات والواو اعرتاضية و  
 جنات) اآلية. 

 وأطل  على أس اب النصف ايفنو) وش ينا ألس اب النصف ابيفنو) اليت وقاول وونتصف.  
لتيييييل إشييا ة إىل أن املييؤمنني ميين جنييو) هللا وأن ويف وعقيييب مجليية ( ييو اليييت أنييزل السييكينة يف قلييوب املييؤمنني)  مليية ا  

إنزال السكينة يف قلوهبم وشديد لعزائمنم فتخصيصنم ابليحف ق ل  يا العموم وبعده ونوييه بشيأهنم  وييومئ إىل ذليك قوليه 
 بعد (ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات) اآلية. 
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 4059صفحة : 
 
وا يوم بد   واليفيح الييت أ سيلت عليى العيدو ييوم األحيزاب  واملطيف الييت أنيزل فمن جنو) السماوات: املالئكة اليين أنزل  

 يوم بد  فث ت هللا به أقدام املسلمني. 
ومن جنو) األ ض جيوش امليؤمنني وعدييد الق ائيل الييين جيا وا ميؤمنني مقياولني ميع النييب صيلى هللا علييه وسيلم ييوم فيتح  

 وا مؤمنني طائعني )ون قتال يف سنة الوفو). مكة مثل بين سليم  ووفو) الق ائل اليين جا 
وايفنو): مجع جند  وايفند اسم يفماعة املقاولني ال واحد له من لفظه ومجعه ابعت ا  وعد) ايفماعيات ألن ايفييو يتيألف  

 من جنو): مقدمة  وميمنة  وميسفة  وقلب  وساقة. 
 ض) إلفيا)ة احلصييف  و يو حصيف ا)عييائ، إذ ال اعتيدا) مبييا ووقيد  املسيند علييى املسيند إلييه يف (و  جنييو) السيماوات واأل 

 نمعه امللوك والفاحتون من ايفنو) لغل ة العدو ابلنس ة ملا   من الغل ة ألعدائه والنصف ألوليائه. 
 ومجلة (وحان هللا عليما حكيما) ويييل ملا ق له من الفتح والنصف وإنزال السكينة يف قلوب املؤمنني.  
عليم أبس اب الفتح والنصف وعليم مبا وطمئن به قلوب املؤمنني بعد ال ل لة وأنيه حكييم يضيع مقتضييات علميه  واملعىن: أنه 

 يف مواضعنا املناس ة وأوقاهتا املالئمة. 
(ليييدخل املييؤمنني واملؤمنييات جنييت جتييفت ميين حتتنييا األهنييف خالييدين فينييا ويكفييف عييننم سيييئاهتم وحييان ذلييك عنييد هللا فييوزا  

الم للتعليييل متعلقيية بفعييل (ليييز)ا)وا إ يياان مييع إ يياهنم) فمييا بعييد الييالم عليية لعليية إنييزال السييكينة فتكييون عليية [) اليي5عظيمييا]
 إلنزال السكينة أيضا بواسطة أنه علة العلة. 

 وذحف املؤمنات مع املؤمنني  نا لدفع وو م أن يكون الوعد هبيا اإل)خال  تصا ابلفجال.  
يحف مع ما قد يؤحد  يا التو م من وقوعه علة أو علة علة للفتح وللنصف وللجنو) وحلنا وإذ حانت صيغة ايفمع صيغة امل 

من مالبسات اليحو   وإمنا حان للمؤمنات حظ يف ذلك ألهنن ال رليون مين مشيا حة يف وليك الشيدائد  ين يقمين ميننن 
  ومن صل ن على يي ية األزواج على املفضى وايففحى وسق، ايفيو وقت القتال ومن صل بعضنن على الثكل أو التأ 

 واألبنا  وذوت القفابة. 
 واإلشا ة يف قوله (وحان ذلك) إىل امليحو  من إ)خال هللا إاي م ايفنة.  
وامليفا) إب)خياهلم ايفنية إ)خييال خيا  و يو إ)خياهلم منييازل اقا يدين ولييس  يو اإل)خييال الييت اسيتحقوه ابإل يان وصيياحل  

 األعمال األخفى. 
 عليه (ويكفف عننم سيئاهتم). وليلك عطف  
والفوز: مصد   و و الظفف اب ري والنجاح. و(عند هللا) متعل  ب(فوزا)  أت فازوا عند هللا مبعىن: لقوا النجاح والظفف يف  

 معاملة هللا هلم ابلكفامة ووقد ه على متعلقه لال تمام هبيه املعاملة ذات الكفامة. 
شفحني واملشفحات الظانني اب  ظن السو  علينم )ائفة السو  ويضيب هللا عليينم ولعيننم (ويعيب املنافقني واملنافقات وامل 

[) احلدي  عن جنو) هللا يف معفض ذحف نصف هللا يقتضي، ال ضالية ففيقيا منزوميا بتليك 6وأعد هلم جننم وسا ت مصريا]
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نني فيال جيفم اقتضيى أنيه معليول مبيا يسيو  العيدو ايفنو) و م العدو  فإذا حان النصف اليت قد ه هللا معلوال مبا بشيف بيه امليؤم
وحزبييه  فيييحف هللا ميين عليية ذلييك النصييف أنييه يعيييب بسيي  ه املنييافقني حييزب العييدو  واملشييفحني صييميم العييدو  فكييان قولييه 

 (ويعيب املنافقني) معطوفا على (ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات). 
ه بسيي ب الكفيف والنفيال وقييد أوميأ إىل ذليك قولييه بعيده (علييينم وامليفا): وعيييب خييا  زائيد عليى وعيييي نم الييت اسيتحقو  

 )ائفة السو ). 
واالبتدا  بيحف املنافقني يف التعييب ق ل املشيفحني لتن ييه املسيلمني أبن حفيف املنيافقني خفي، ففمبيا يفيل املسيلمون عين  ييا  

 الففي  أو نسوه. 
ة القضيية ألهنيم ال ا يون أن ييفا م املشيفحون متل سيني أبعميال حان املنافقون مل رفج مننم أحد إىل فيتح مكية وال إىل عميف   

 املسلمني مظا فين هلم وألهنم حانوا اس ون أن املشفحني يدافعون املسلمني عن مكة وأنه يكون النصف للمشفحني. 
    
 

 4060صفحة : 
 
عييهبم هللا أبييديكم) وقيال (اي والتعييب: إيصال العياب إلينم وذليك صيا)ل بعيياب اليدنيا ابلسييف حميا قيال وعياىل (ي  

أينا النيب جا د الكفا  واملنيافقني)  وابلوجيل  وحيي  االفتضياح  وابلكميد مين  ؤيية امليؤمنني منصيو ين سياملني قيال وعياىل 
(قل موووا بغيظكم) وقال (إن وص ك حسنة وسو  م) وصا)ل بعياب اآلخفة و يو ميا خي  ابلييحف يف اخيف اآليية بقوليه 

 (وأعد هلم جننم). 
وعطيف (املنافقييات) نظييري عطييف (املؤمنييات) املتقييدم ألن نسييا  املنيافقني يشييا حوهنم يف أسييفا  م واضييون مييا ي يتونييه ميين  

 الكيد وينيئون هلم إيوا  املشفحني إذا زا و م. 
عييد) أن وقولييه (الظييانني) صييفة للميييحو ين ميين املنييافقني واملنافقييات واملشييفحني واملشييفحات فييإن حيي  الصييفة الييوا )ة بعييد مت 

 وعو) إىل مجيعه ما مل يكن مانع لفظ، أو معنوت. 
والسو  بفتح السني يف قوله (ظن السو ) يف قفا ة مجيع العشفة  وأما يف قوهلم (علينم )ائفة السو ) فنو يف قفا ة ايفمنو   

اللغية ومعنامهيا املكييفوه ابلفيتح أيضيا. وقيفأه ابين حثيري وأبيو عميفو وحيده بضيم السيني. واملفتيوح واملضيموم مرتا)فيان يف أصيل 
ضييد السييفو   فنمييا لغتييان مثييل: الكييفه والكييفه  والضييعف والضييعف  والضييف والضييف  وال ييأس وال ييؤس.  يييا عيين الكسييائ، 
وو عييه الز شييفت وبينييه ايفييو فت أبن املفتييوح مصييد  واملضييموم اسييم مصييد   إال أن االسييتعمال يلييب املفتييوح يف أن يقييع 

حميا وقيع يف  ييه اآليية ويف قوليه (ويرتبصيون بكيم اليدوائف عليينم )ائيفة السيو ) يف سيو ة وصفا مليموم مضافا إلييه موصيوفه  
 بفا ة  ويلب املضموم يف معىن الش،  اليت  و بياوه شف. 

 فإضافة الظن إىل السو  من إضافة املوصو  إىل الصفة.  
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فه اب فوج إىل العمفة وال يقد  للفسول صيلى هللا واملفا): ظننم اب  أهنم مل يعد الفسول صلى هللا عليه وسلم ابلفتح وال أم 
 عليه وسلم النصف لقلة أو اعه وعزة أعدائه  فنيا ظن سو  ابلفسول صلى هللا عليه وسلم  و يا املناسب لقفا وه ابلفتح. 

التفيات إىل حوهنييا وأميا ()ائيفة السيو ) يف قييفا ة ايفمنيو  فني، اليدائفة اليييت وسيو  أولئيك الظيانني بقفينيية قوليه (عليينم)  وال  
ضمييو)ة عنييد املييؤمنني إذ ليييس املقييام ل يييان ذلييك واإلضييافة مثييل إضييافة (ظيين السييو )  وأمييا يف قييفا ة ابيين حثييري وأيب عمييفو 

 فإضافة ()ائفة) املضموم من إضافة األيا   أت الدائفة املختصة ابلسو  واملالزمة له ال من إضافة املوصو . 
ة عليى قيفا ة ايفمنيو  ولكننيا مجعيت بيني االسيتعمالني ففيتح السيو  األول متعيني وضيم وليس يف قفا هتما خصوصيية زائيد 

 الثاين جائز وليس بفاجح واالختال  اختال  يف الفواية. 
ومجلة (علينم )ائفة السو ) )عا  أو وعيد  وليلك جا ت اباليية لصيلوحيتنا لييلك ليال  مجلية (ويضيب هللا عليينم  

 خ ا  عما جنوه من سو  فعلنم فالتع ري ابملاض، منه أظنف. ولعننم وأعد هلم) فإهنا إ
(و  جنيو) السيماوات واأل ض وحيان هللا عزيييزا حكيميا)  ييا نظيري مييا وقيدم انفيا إال أن  ييا أوثييف بصيفة عزييز )ون عليييم  

جنيييو) السيييماوات ألن املقصيييو) مييين ذحيييف ايفنيييو)  نيييا اإلنييييا  والوعييييد هبيييزائم حتيييل ابملنيييافقني واملشيييفحني فكميييا ذحيييف (و  
واأل ض) فيمييا وقييدم لإلشييا ة إىل أن نصييف النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم يكييون  نييو) املييؤمنني ويريمهييا ذحييف مييا  نييا للوعيييد 

 ابهلز ة فمناس ة صفة عزيز  أت ال يغل ه يالب. 
[) ملا أ يد االنتقيال 9أصيال][ لتؤمنوا اب  و سوله ووعز وه وووقفوه ووس حوه بكفة و 8(إان أ سلناك شا دا وم شفا ونييفا] 

من الوعد ابلفتح والنصف وما اقتضاه ذلك  ا اوصل به ذحفه  إىل و يني ما جفى يف حا)ثية احلدي يية وإبيالغ حيل ذت حيظ 
من ولك القضيية نصيي ه املسيتح  ثنيا  أو ييريه صيد  ذليك بييحف ميفا) هللا مين إ سيال  سيوله صيلى هللا علييه وسيلم ليكيون 

ة وذحفت حكمة هللا وعاىل يف إ ساله ما له مزيد اختصا  ابلواقعة املتحدث عننا  فيحفت أوصيا  ذلك حاملقدمة للقص
 ثالثة  ،: شا د  وم شف  ونييف. وقدم مننا وصف الشا د ألنه يتفف  عنه الوصفان بعده. 

جئنييا ميين حييل أميية  فالشييا د: املخييل بتصييدي  أحييد أو وكيي ييه فيمييا ا)عيياه أو أ)عيي، بييه عليييه ووقييدم يف قولييه (فكيييف إذا 
 بشنيد وجئنا بك على  ؤال  شنيدا) يف سو ة النسا  وقوله (ويكون الفسول عليكم شنيدا) يف سو ة ال قفة. 

    
 

 4061صفحة : 
 
فيياملعىن: أ سييلناك يف حييال أنييك وشييند علييى األميية ابلت ليييغ رييي  ال يعييي  املخييالفون عيين شييفيعتك فيمييا خييالفوا فيييه    

الشنا)ة حاصلة يف الدنيا ويف يوم القيامة  فانتصب (شا دا) على أنه حيال  و يو حيال مقا نية ووشند على األمم و يه 
 ويرتوب على الت ليغ اليت سيشند به أنه م شف للمطيعني ونييف للعاصني على مفاوب العصيان. 

 والكالم استئنا  ابتدائ، ودحيده رف  التأحيد لال تمام.  
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وعييز وه ووييوقفوه ووسيي حوه بكييفة وأصيييال). قييفأ ايفمنييو  األفعييال األ بعيية (لتؤمنييوا  ووعييز وه  وقولييه (لتؤمنييوا اب  و سييوله و  
وووقفوه  ووس حوه) ابملثناة الفوقية يف األفعيال األ بعية فيجيوز أن وكيون اليالم يف (لتؤمنيوا) الم حي، مفييدة للتعلييل ومتعلقية 

 بفعل (أ سلناك). 
يه وسلم مع أمة الدعوة  أت لتؤمن أنت واليين أ سيلت إليينم شيا دا وم شيفا وا طاب نوز أن يكون للنيب صلى هللا عل 

ونييفا  واملقصو) اإل ان اب . وأقحم (و سوله) ألن ا طاب شامل لبمة و م مأمو ون ابإل ان بفسول هللا صلى هللا عليه 
حييان يقييول يف وشيينده:  وأشييند أن وسييلم  وألن الفسييول صييلى هللا عليييه وسييلم مييأمو  أبن يييؤمن أبنييه  سييول هللا وليييلك  

ضمدا ع ده و سيوله  وقيال ييوم حنيني:  أشيند أين ع يد هللا و سيوله  . وصيح أنيه حيان يتيابع قيول امليؤذن  أشيند أن ضميدا 
  سول هللا  . 

 ونوز أن يكون ا طاب للناس خاصة وال إشكال يف عطف (و سوله).  
فا) ووكيون مجلية (لتؤمنيوا اب ) اخل مجلية معرتضية  ويكيون اليالم يف قوليه ونوز أن يكون الكالم قد انتنى عند قوله (ونييي 

(لتؤمنوا) الم األمف ووكون ايفملة استئنافا لبمف حما يف قوله وعاىل (امنوا اب  و سوله وأنفقوا  ا جعلكم مستخلفني فيه) 
 يف سو ة احلديد. 

عائيدة إىل معليوم مين السييال ألن الشينا)ة والت شيري والنييا ة متعينية وقفأه ابن حثري وأبو عمفو بيا  الغي ية فينيا  والضيمائف  
 للتعل  مبقد   أت شا دا على الناس وم شفا ونييفا هلم ليؤمنوا اب  اخل. 

 والتعزيز: النصف والتأييد  ووعزيز م هللا حقوله (إن ونصفوا هللا). والتوقري: التعظيم.  
 هللا وعاىل عن حل النقائ . والتس يح: الكالم اليت يدل على ونزيه  
وضمائف الغي ة املنصوبة الثالثة عائدة إىل اسم ايفاللة ألن إففا) الضمائف مع حون امليحو  ق لنا ايني )لييل عليى أن امليفا)  

أحدمها. والقفينة على وعيني املفا) ذحف (ووس حوه)  وألن عطف (و سوله) عليى لفيظ ايفاللية اعتيدا) أبن اإل يان ابلفسيول 
لى هللا عليييه وسييلم إ ييان اب  فاملقصييو)  ييو اإل ييان اب . وميين أجييل ذلييك قييال ابيين ع يياس يف بعييض الييفواايت عنييه: إن صيي

 ضمري (وعز وه وووقفوه) عائد إىل ( سوله). 
 وال كفة: أول الننا . واألصيل: اخفه  ومها حناية عن اسيتيعاب األوقيات ابلتسي يح واإلحثيا  منيه  حميا يقيال: شيفقا وييفاب 

 الستيعاب ايفنات. 
 وقيل التس يح  نا: حناية عن الصلوات الواج ة والقول يف (بكفة وأصيال) و  و.  
وقد وقع يف سو ة األحزاب نظري  يه اآلية و و قوله (اي أينا النيب إان أ سلناك شا دا وم شفا ونييفا و)اعيا إىل هللا إبذنيه  

علييه وسيلم  ناليك (و)اعييا إىل هللا إبذنيه وسيفاجا منيريا) ومل يييحف مثليه يف وسفاجا منريا)  فزييد يف صيفات النييب صيلى هللا 
اآلية  يه اليت يف سو ة الفتح. ووجه ذلك أن  يه اآلية اليت يف سو ة الفتح و )ت يف سيال إبطال شك الييين شيكوا يف 

مين أوصيا  النييب صيلى هللا علييه  أمف الصلح واليين حيبوا بوعد الفتح والنصف  والثنا  على اليين اطمأنوا لييلك فاقتصيف
وسلم على الوصف األصل، و و أنه شا د على الففيقني وحونه م شفا ألحد الففيقني ونييفا لآلخف  لال  اية األحزاب 
فإهنا و )ت يف سيال ونزيه النيب صلى هللا عليه وسلم عن مطاعن املنافقني والكاففين يف وزوجه زينب بنت جحو بعد أن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



حا ثة بزعمنم أهنا زوجة ابنه  فناسب أن يزا) يف صفاوه ما فيه إشا ة إىل التمحي  بني ما  و من صفات  طلقنا زيد بن
الكمال وما  و من األو ام الناشئة عن مزاعم حاذبة مثل الت ين  فزيد حونه ()اعيا إىل هللا إبذنه)  أت ال يت ع مزاعم الناس 

 اال تدا  )ون التقعري.  و ي اهتم وأنه سفاج منري ينتدت به من مهته يف
وقيد وقييدم يف وفسييري سيو ة األحييزاب حييدي  ع يد هللا بيين عمييفو بين العييا  يف صييفة  سيول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم يف  

 التو اة فا جه إليه. 
    
 

 4062صفحة : 
 
وىف مبيا عنيد علييه هللا (إن اليين ي ايعونك إمنا ي ايعون هللا يد هللا فول أيدينم فمن نك  فإمنيا ينكي  عليى نفسيه ومين أ  

[) شييفو  يف الغييفض األصييل، ميين  يييه السييو ة  و يييه ايفمليية مسييتأنفة  وأحييد رييف  التأحيييد 10فسيينؤويه أجييفا عظيمييا]
لال تمام  وصيغة املضيا   يف قوليه (ي ايعونيك) الستحضيا  حالية امل ايعية ايفليلية لتكيون حأهنيا حاصيلة يف زمين نيزول  ييه 

 حقوله وعاىل (ويصنع الفلك).   اآلية مع أهنا قد انقضت وذلك
واحلصف املفا) من (إمنا) حصف الفعل يف مفعوله  أت ال ي ايعون إال هللا و و قصف ا)عائ، اب)عا  أن ياية ال يعة ويفضينا  

  و النصف لدين هللا و سوله فنزل الغفض منزلة الوسيلة فا)عى أهنم ابيعوا هللا ال الفسول. 
حيد  حما قال صاحب املفتاح :  مل أجعل (إن) اليت يف مفتتح ايفملة للتأحيد حلصول وحي  حان احلصف دحيدا على د 

 التأحيد بغري ا فجعلتنا لال تمام هبيا ا ل ليحصل بيلك يفضان  . 
ى وانتقل من  يا اال)عا  إىل ختيل أن هللا وعياىل ي ايعيه امل يايعون فأث تيت ليه الييد الييت  ي، مين  وا)  امل يايع  ابلفيتح  علي 

 وجه التخييلة مثل إث ات األظفا  للمنية. 
وقد  يأت صييغة امل ايعية ألن وييحف بعيد ا األييدت ألن امل ايعية يقا هنيا وضيع امل يايع ييده يف ييد امل يايع  ابلفيتح  حميا قيال   

 حعب بن ز ري:          
ا زا)  يا التخيييل حسينا ميا فييه مين حىت وضعت  يين ال أانزعه                      يف حف ذت يسفات قيله القيل و   

 املشاحلة بني يد هللا وأيدينم حما قال يف املفتاح: واملشاحلة من احملسنات ال ديعية وهللا منزه عن اليد ويات احملدكت. 
صيلى هللا  فجملة (يد هللا فول أيدينم) مقف ة ملضمون مجلة (إن اليين ي ايعونيك إمنيا ي يايعون هللا) املفييدة أن بيعيتنم النييب 

عليه وسلم يف الظا ف   ، بيعة مننم   يف الواقع فقف ويه مجلية (ييد هللا فيول أييدينم) وأحدويه ولييلك جيف)ت عين حيف  
 العطف. 

وجعلت اليد املتخيلة فيول أييدينم: إميا ألن إضيافتنا إىل هللا وقتضي، وشيفيفنا ابلففعية عليى أييدت النياس حميا وصيفت يف  
يب صلى هللا عليه وسلم  الييد العلييا خيري مين الييد السيفلى والييد العلييا  ي، املعطيية والييد السيفلى املعط، ابلعليا يف قول الن

 ي، اآلخييية    وإمييا ألن امل ايعية حانييت أبن  ييد امل يايع حفييه أمييام امل يايع  ابلفييتح  ويضييع  ييا امل ييايع يييده عليى يييد امل ييايع  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 صحيح مسلم أن  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم مليا ابيعيه النياس  فالوصف ابلفوقية من متام التخييلية. ويشند هليا ما يف
حيان عمييف اخيييا بيييد  سييول هللا صيلى هللا عليييه وسييلم  أت حييان عمييف يضييع ييد  سييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم يف أيييدت 

علييى ييييد النيياس حيييال يتعييب بتحفيكنيييا لكثييفة امل ييايعني فيييدل علييى أن يييد  سييول هللا صيييلى هللا عليييه وسييلم حانيييت ووضييع 
 امل ايعني. 

 وأايما حان فيحف الفوقية  نا وفشيح لالستعا ة وإيفال يف التخيل.  
وامل ايعة أصلنا مشتقة من ال يع فن، مفاعلة ألن حال املتعاقدين ابئع  ونقلت إىل معيىن العنيد عليى الطاعية والنصيفة قيال  

ن اب  شييئا) اآلييية و يي،  نييا مبعييىن العنييد علييى النصييفة وعياىل (اي أينييا النيييب إذا جييا ك املؤمنييات ي ايعنييك علييى أن ال يشييفح
 والطاعة. 

و ، ال يعة اليت ابيعنا املسلمون النيب صلى هللا عليه وسلم يوم احلدي ية حتت شجفة من السمف وحانوا ألفا وأ بعمائة على  
هللا بين أيب أوىف حيانوا ثيالث  أحثف اليفواايت. وقيال جيابف بين ع يد هللا: أو أحثيف  وعنيه: أهنيم  يس عشيفة مائية. وعين ع يد

 عشفة مائة. وأول من ابيع النيب صلى هللا عليه وسلم حتت الشجفة أبو سنان األسدت. 
 ووسمى بيعة الفضوان لقول هللا وعاىل (لقد  ض، هللا عن املؤمنني إذ ي ايعونك حتت الشجفة).  
ان بين عفيان مين احلدي يية إىل أ يل مكية ليفاوضينم وحان س ب  يه ال يعة أن  سول هللا صلى هللا عليه وسيلم أ سيل عثمي 

يف شأن التخلية بني املسلمني وبني االعتما  ابل يت فأ جف أبن عثميان قتيل فعيزم النييب صيلى هللا علييه وسيلم عليى قتياهلم 
أن ال  ليلك و)عا من معيه إىل ال يعية عليى أن ال يفجعيوا حيىت ينياجزوا القيوم  فكيان جيابف بين ع يد هللا يقيول: ابيعيوه عليى

يفييفوا  وقييال سييلمة بيين األحييو  وع ييد هللا بيين زيييد: ابيعنيياه علييى املييوت  وال خييال  بييني  يييين ألن عييدم الفييفا  يقتضيي، 
 الث ات إىل املوت. 

    
 

 4063صفحة : 
 
ض ومل يتخلف أحد  ن خفج مع النيب صلى هللا عليه وسلم إىل احلدي ية عن ال يعة إال عثميان إذ حيان يائ يا مبكية للتفياو   

يف شأن العمفة  ووضع النيب صلى هللا عليه وسيلم ييده اليميىن عليى ييده اليسيفى وقيال:   ييه ييد عثميان  ع جيا  عثميان  
وإال ايفد بن قيس السلمى اختفى و ا  مجلة حىت ابيع الناس  ومل يكن منافقا ولكنه حان ضيعيف العيزم  . وقيال هليم النييب 

 ). صلى هللا عليه وسلم (أنتم خري أ ل األ ض
وفف  قوله (فمن نك  فإمنا ينك  على نفسه) على مجلة (إن اليين ي ايعونك إمنا ي ايعون هللا)  فإنه ملا حشف حنه  ييه  

ال يعة أبهنا م ايعة   ضفو ة أهنا م ايعة لفسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابعت ا   سالته عن هللا صا  أمف  يه ال يعة عظيما 
 ع عليه الت ايع ويف نك  ذلك. خطريا يف الوفا  مبا وق
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والنكيي : حييالنقض للح ييل. قييال وعيياىل (وال وكونييوا حيياليت نقضييت يزهلييا ميين بعييد قييوة أنكيياك). ويلييب النكيي  يف معييىن  
 النقض املعنوت حإبطال العند. 

املشنو  والكالم حتييف من نك   يه ال يعة ووفظيع له ألن الشفك يتعل  ابملستق ل. ومضا   (ينك ) بضم الكا  يف  
 واوف  عليه القفا . ومعىن (فإمنا ينك  على نفسه). أن نكثه عائد عليه ابلضف حما )ل عليه حف  (على). 

و(إمنا) للقصف و و لقصف النك  على مدلول (عليى نفسيه) ليريا) ال يضيف بنكثيه إال نفسيه وال يضيف هللا شييئا فيإن نكي   
القلب لقلب قصد الناح  عليى نفسيه )ون عليى النييب صيلى هللا العند ال رلو من قصد إضفا  ابملنكوث  فج،  بقصف 

 عليه وسلم. 
 ويقال: أوىف ابلعند و ، لغة هتامة  ويقال: ويف بدون مهز و ، لغة عامة العفب  ومل جت،  يف القفان إال األوىل.  
 قالوا: ومل ينك  أحد  ن ابيع.  
قع بني النيب صلى هللا عليه وسيلم وبيني أ يل مكية وأن  ييه اآليية والظا ف عندت: أن س ب امل ايعة قد انعدم ابلصلح الوا 

 نزلت فيما بني ساعة ال يعة وبني انعقا) اهلدنة وحصل أجف اإليفا  ابلنية عدمه لو نزل ما عا دوا هللا عليه. 
امليتكلم. وقييفأه وقيفأ انفيع وابين حثيري وأن عيامف و ويييس عين يعقيوب (فسينؤويه) بنيون العظمية علييى االلتفيات مين الغي ية إىل  

 ال اقون بيا  الغي ة عائدا ضمريه على اسم ايفاللة. 
(سيقول لك املخلفون من األعفاب شغلتنا أموالنا وأ لوان فاستغفف لنا يقولون أبلسنتنم ميا لييس يف قليوهبم) مليا حيي  مين  

ه وسيلم حييني ا ييفوج إىل النكي  و يييب يف الوفيا  أو ييع ذلييك بييحف التخلييف عيين االنضيمام إىل جيييو النييب صييلى هللا علييي
عمفة احلدي ية و و ما فعله األعيفاب الييين حيانوا انزليني حيول املدينية و يم سيت ق ائيل: يفيا   ومزينية  وجنينية  وأشيجع  
وأسلم  والديل  بعد أن ابيعوه على ا فوج معه فإن  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم مليا أ ا) املسيري إىل العميفة اسيتنفف مين 

مننم ليخفجوا معه فري  يه أ يل مكية فيال يصيدوه عين عمفويه فتثاقيل أحثيف م عين ا يفوج معيه. وحيان مين أ يل حول املدينة 
ال يعة زيد بن خالد ايفنيين مين جنينية وخيفج ميع النييب صيلى هللا علييه وسيلم مين أسيلم مائية  جيل ميننم ميف)اس بين ماليك 

األسييو)  وأ  ييان  بضييم اهلمييزة  بيين أوس  وسييلمة بيين األسييلم،  والييد ع يياس الشيياعف  وع ييد هللا بيين أيب أوىف  وزا ييف ابيين 
األحو  األسلم،  ومن يفا  خفا   بضم ا يا  املعجمية  بين أ يا   بفيتح اهلميزة  بعيد ا حتتيية سياحنة  ومين مزينية عائيي 

 بن عمفو. 
وأعيدوا للمعيي ة وختلف عين ا يفوج معيه معظمنيم وحيانوا يومئيي مل ييتمكن اإل يان مين قليوهبم ولكيننم مل يكونيوا منيافقني   

بعيد  جييو  النيييب صيلى هللا عليييه وسييلم أهنيم شييغلتنم أمييواهلم وأ لييو م  فيأخل هللا  سييوله صييلى هللا علييه وسييلم مبييا بيتييوه يف 
 قلوهبم وفضح أمف م من ق ل أن يعتي وا. و يه من معجزات القفان ابألخ ا  اليت ق ل وقوعه. 

 حف اإليفا  والنك   فكمل بيحف من ختلفوا عن الداع، للعند. فايفملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا ملناس ة ذ  
 واملعىن: أهنم يقولون ذلك عند مفجع النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة معتي ين حاذبني يف اعتيا  م.  
 و(املخلفون) بفتح الالم  م اليين ختلفوا.  
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ه  ولييس ذليك مبقيتض أهنيم ميأذون هليم بيل املخليف  يو وأطل  علينم املخلفون أت يري م خلفنيم و ا ه  أت ويفحنم خلفي 
امليرتوك مطلقييا. يقييال: خلفنييا فيالان  إذا مييفوا بييه ووفحييوه ألهنييم اعتيي وا ميين ق ييل خييفوج النييب صييلى هللا عليييه وسييلم فعييي  م 

 لال  األعفاب فإهنم ختلف أحثف م بعد أن استنففوا ومل يعتي وا حينئي. 
   
 

 4064صفحة : 
 
 بل. واألموال: اإل  
وأ ليون: مجيع أ يل علييى ييري قيياس ألنيه يييري مسيتويف لشيفوك ايفميع ابلييواو والنيون أو الييا  والنيون  فعييد  يا أحلي   مييع   

 امليحف السامل. 
ومعييىن فاسييتغفف لنييا: اسييأل لنييا املغفييفة ميين هللا إذ حييانوا مييؤمنني فنييو طلييب حقيقيي، ألهنييم حييانوا مييؤمنني ولكييننم ظنييوا أن  

هللا عليه وسلم هلم  حو ما أضمفوه مين النكي  وذ ليوا عين عليم هللا مبيا أضيمفوه حيدأب أ يل ايفنالية  استغفا  النيب صلى
فقد قتل الينو) زحفاي  افة أن وصد  منه )عوة علينم حني قتليوا ابنيه ايل ولييلك عقيب قيوهلم  نيا بقوليه وعياىل (بيل حيان 

 هللا مبا وعملون خ ريا) اآلية. 
 ما ليس يف قلوهبم) يف موضع احلال. ومجلة (يقولون أبلسنتنم  
 ونوز أن وكون بدل اشتمال من مجلة (سيقول لك املخلفون).  
واملعىن: أهنم حاذبون فيما زعموه من االعتييا   وإمنيا حيان ختلفنيم لظيننم أن النييب صيلى هللا علييه وسيلم يقصيد قتيال أ يل  

ا ميع النييب صيلى هللا علييه وسيلم ال يسيتطيعون أن يغل يوا أ يل مكة أو أن أ ل مكة مقاولوه ال ضالة وأن ايفيو اليين حانو 
مكيية  فقييد  وت أهنييم قييالوا: يييي ب إىل قييوم يييزوه يف عقييف )ا ه ابملدينيية  يعنييون يييزوة األحييزاب  وقتلييوا أصييحابه فيقيياولنم 

 وظنوا أنه ال ينقلب إىل املدينة وذلك من ضعف يقيننم. 
[) أميف الفسيول 11كيم ضيفا أو أ ا) بكيم نفعيا بيل حيان هللا مبيا وعمليون خ يريا](قل فمن  لك لكم مين هللا شييئا إن أ ا) ب 

صيلى هللا علييه وسيلم أبن يقيول هليم ميا فييه  ) أمييف م إىل هللا لييعلمنم أن اسيتغفا ه هللا هليم ال يكيفه هللا عليى املغفيفة بييل هللا 
ضييفا ضييف م فمييا حييان ميين النصييح ألنفسيينم أن يفعييل مييا يشييا  إذا أ ا)ه فييإن حييان أ ا) هبييم نفعييا نفعنييم وإن حييان أ ا) هبييم 

يتو طوا فيما ال يفض، هللا ع يستغففونه. فلعله ال يغفف هلم  فالغفض من  يا ختويفنم من عقاب ذن نم إذ ختلفوا عن نفري 
ل النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم وحيييبوا يف االعتيييا  ليكثييفوا ميين التوبيية ووييدا ك املمكيين حمييا )ل عليييه قولييه وعيياىل بعييده (قيي

 للمخلفني من األعفاب ستدعون إىل قوم) اآلية. 
فمعييىن (إن أ ا) بكييم ضييفا أو أ ا) بكييم نفعييا)  نييا اإل ا)ة اليييت جييفت علييى وفيي  علمييه وعيياىل ميين إعطائييه النفييع إاي ييم أو  

وة إصابته بضف ويف الكالم ووجيه أبن ختلفنم س ب يف حفماهنم من فضيلة شنو) بيعة الفضوان ويف حفماهنم من شنو) يز 
 خيل بننيه عن حضو  م فينا. 
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ومعىن امللك  نا: القد ة واالستطاعة  أت ال يقد  أحد أن يغري ما أ ا)ه هللا ووقدم نظري  يا الرتحيب يف قوله وعاىل (قيل  
 فمن  لك من هللا شيئا إن أ ا) أن ينلك املسيح ابن مف ) يف سو ة العقو). 

ة على حتويل الشف خريا حقوله (ومن يف) هللا فتنتيه فلين متليك ليه مين هللا شييئا). والغالب يف مثل  يا أن يكون لنف، القد   
فكان ايففت على ظا ف االسيتعمال مقتضييا االقتصيا  عليى نفي، أن  ليك أحيد هليم شييئا إذا أ ا) هللا ضيف م )ون زاي)ة أو 

من ذا اليت يعصمكم مين هللا إن أ ا) بكيم أ ا) بكم نفعا  فتوجه  يه الزاي)ة أهنا لقصد التتميم واالستيعاب  ونظريه (قل 
سو ا أو أ ا) بكم  محة) يف سو ة األحزاب. وقد مضى قفييب مين  ييا يف قوليه وعياىل (قيل ال أمليك لنفسي، نفعيا وال ضيفا 

 إال ما شا  هللا) يف سو ة األعفا  ففاجعه. 
 يو مصيد  فيجيوز أن يكيون  نيا ميفا)ا بيه وقيفأ ايفمنيو  (ضيفا) بفيتح الضيا)  وقيفأه محيزة والكسيائ، بضيمنا ومهيا مبعيىن  و  

معىن املصد   أت إن أ ا) أن يضفحم أو ينفعكم. ونوز أن يكون مبعىن املفعول حا ل  مبعىن املخلول  أت إن أ ا) بكم ما 
 يضفحم وما ينفعكم. 

 ومعىن وعل  (أ ا)) به أنه مبعىن أ ا) إيصال ما يضفحم أو ما ينفعكم.  
مين هللا أبن يغفيف هليم إذ املقصيو) ويفحنم يف حالية وجيل ليسيتكثفوا مين فعيل احلسنات.وقصيدت  و يا ايفواب ال عدة فييه 

مفاحتتنم هبيا اإلهبام إللقا  الوجل يف قلوهبم أن ال يغفف هليم ع سييت عه بقوليه (و  مليك السيماوات واأل ض) اآليية الييت 
  و أقفب إىل اإلطما . 

خ يريا) إضيفاب إلبطيال قيوهلم (شيغلتنا أموالنيا وأ ليوان). وبيه ييز)ا) مضيمون قوليه  و(بل) يف قوليه (بيل حيان هللا مبيا وعمليون 
(يقولون أبلسنتنم ما ليس يف قلوهبم) وقفيفا ألنه يتضمن إبطاال لعي  م  ومن معىن اإلبطال اصل بيان اإلمجال الييت يف 

 يلك أبطل اعتيا  م رف  اإلبطال. قوله (حان هللا مبا وعلمون خ ريا) إذ يفيد أنه خ ري بكيهبم يف االعتيا  فل
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ووقد  (مبا وعملون) على متعلقه لقصد اال تمام بيحف عملنم  يا. وما صدل (ميا وعمليون) ميا اعتقيدوه وميا ميا وا بيه   

خ يريا) هتدييد من أس اب ختلفنم عين نفيري الفسيول وحثيريا ميا ييى القيفان االعتقيا) عميال. ويف قوليه (وحيان هللا مبيا وعمليون 
 ووعيد. 

(بيييل ظننيييتم أن لييين ينقليييب الفسيييول واملؤمنيييون إىل أ ليييينم أبيييدا وزيييين ذليييك يف قليييوبكم وظننيييتم ظييين السيييو  وحنيييتم قوميييا  
[)  يه ايفملة بدل اشتمال من مجلة (بل حيان هللا مبيا وعلميون خ يريا)  أت خ يريا مبيا علميتم  ومنيه ظينكم أن لين 12بو ا]

 ينقلب الفسول واملؤمنون. 
 وأعيد حف  اإلبطال زاي)ة لتحقي  معىن ال دلية. حما يكف  العامل يف امل دل منه واالنقالب: الفجو  إىل املأوى.  
 و(أن)وى.  
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أوى.أأأأأ  ففية مين (أن) املشيد)ة واينيا ضيمري الشيأن وسيد املصييد  مسيد مفعيويل (ظننيتم)  وجي،  ريف  (لين) املفيييد  
 ن ظننم حان قواي. استمفا  النف،  وأحد بقوله (أبدا) أل

والتييزيني: التحسيييني  و يييو حنايييية عييين ق يييول ذليييك وإمنيييا جعيييل ذليييك الظييين مزينيييا يف اعتقيييا) م ألهنيييم مل يففضيييوا ييييريه مييين  
االحتمال  و و أن يفجع الفسول صلى هللا عليه وسلم ساملا. و كيا شأن العقول الوا ية والنفوس اهلاوية أن ال دخي من 

وا)ث إال الصو ة اليت وليوح هليا يف اب)  اليفأت. وإمنيا وليوح هليا أول شي،  ألهنيا الصيو ة احمل وبية ع الصو  اليت وتصو  هبا احل
 يعرتينا التزيني يف العقل فتلنو عن ففض يري ا فال وستعد حلدكنه  وليلك قيل (ح ك الش،  يعم، ويصم). 

ة  بفتحييات ثييالث   أس  حناييية عيين القليية  أت حييانوا يقولييون بييني أقييواهلم: إن ضمييدا صييلى هللا عليييه وسييلم وأصييحابه أحليي  
 يش عنم  أس بعري  ال يفجعون  أت  م قليل ابلنس ة لقفيو واألحابيو وحنانة  ومن يف خلفنم. 

و(ظن السو ) أعم من ظننم أن ال يفجع الفسول صلى هللا عليه وسلم واملؤمنون  أت ظننتم ظن السيو  ابليدين ومبين بقي،  
ابستئصييال أ ييل احلدي ييية وأن املشييفحني ينتصييفون ع يغييزون املدينيية مبيين ينضييم إلييينم ميين الق ائييل  ميين املييوقنني ألهنييم جزمييوا

 فيسق  يف أيدت املؤمنني ويفودون عن الدين فيلك ظن السو . 
 والسو  بفتح السني وقدم انفا يف قوله (الظانني اب  ظن السو ).  
 فتح حاهلالك وليلك وقع وصفا ابإلففا) وموصوفه يف معىن ايفمع. وال و : مصد  حاهللك بنا  ومعىن  ومثله ال وا  ابل 
 واملفا) اهلالك املعنوت  و و عدم ا ري والنفع يف الدين واآلخفة نظري قوله وعاىل (ينلكون أنفسنم) يف سو ة بفا ة.  
 سيه  مييع أفيفا) م حميا وإقحيام حلمية (قوميا) بيني (حنيتم) و(بيو ا) إلفيا)ة أن ال يوا  صيا  مين مقوميات قيوميتنم لشيدة ول 

وقدم عند قوله وعاىل (آلايت لقوم يعقلون) يف سو ة ال قفة. وقوليه (وميا وغيين اآلايت والنيي  عين قيوم ال يؤمنيون) يف سيو ة 
 يونس. 

[) مجلة معرتضة بني أجزا  القول املأمو  به يف قوله (قل فمن 13(ومن مل يؤمن اب  و سوله فإان أعتدان للكاففين سعريا] 
لك لكم من هللا شيئا) اآلايت وقوله (و  ملك السيماوات واأل ض) و ييا االعيرتاض للتحيييف مين اسيتد اجنم أنفسينم  

يف مييدا ج الشييك يف إصييابة أعمييال الفسييول صييلى هللا عليييه وسييلم أن يفضيي، هبييم إىل ) حييات الكفييف بعييد اإل ييان إذ حييان 
م وإظنيا  عيي  مكييوب أضيمفوا خالفيه  حيل ذليك حوميا حيول ختلفنم عن ا يفوج معيه وميا علليوا بيه وثياقلنم يف نفوسين

 محى الشك يوشكون أن يقعوا فيه. 
 و(من) شفطية. وإظنا  لفظ الكاففين يف مقام أن يقال: أعتدان هلم سعريا  لزاي)ة وقفيف معىن (من مل يؤمن اب  و سوله).  
 والسعري: النا  املسعفة و و من أيا  جننم.  
[) عطيف عليى مجلية (فمين 14ات واأل ض يغفف ملن يشا  ويعيب من يشا  وحان هللا يفيو ا  حيميا](و  ملك السماو  

 لك لكم من هللا شيئا) فنو من أجزا  القول  و يا انتقال من التخويف اليت أومهيه (فمين  ليك لكيم مين هللا شييئا) إىل 
األوىل فقييل (إن أ ا) بكيم ضيفا أو أ ا) بكيم نفعيا) إطماعنم ابملغفيفة الييت سيألو ا  ولييلك قيدم الضيف عليى النفيع يف اآليية 

 ليكون احتمال إ ا)ة الضف هبم أس   يف نفوسنم. 
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وقدمت املغففة  نا بقوله (يغفف ملن يشيا  ويعييب مين يشيا ) ليتقيف  معيىن اإلطميا  يف نفوسينم في تيد وا إىل اسيتد اك ميا  
 فاهتم. 
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قوله (قل للمخلفني من األعفاب ستدعون إىل قوم أويل أبس شديد) إىل قوله (فإن وطيعيوا و يا متنيد لوعد م اآليت يف   

 يؤوكم هللا أجفا حسنا). 
وزا)  جا  املغففة دحيدا بقوله (وحيان هللا يفيو ا  حيميا) أت الفمحية واملغفيفة أقيفب مين العقياب  ولبميفين مواضيع ومفاويب  

 مة احلسنات والسيئات  قد أحاك هللا هبا وقد  ا وقديفا. يف القفب وال عد  والنوااي والعوا ض  وقي
ولفظ (من يشا ) يف املوضيعني إمجيال للمشييئة وأسي اهبا وقيد بينيت ييري ميفة يف وضياعيف القيفان والسينة ومين ذليك قوليه  

 (إن هللا ال يغفف أن يشفك به ويغفف ما )ون ذلك ملن يشا ). 
تأخيو ا ذ وان نت عكم يفيدون أن ي دلوا حالم هللا قل لن وت عوان حييلكم قيال هللا (سيقول املخلفون إذا انطلقتم إىل مغامن ل 

[)  يا استئنا  كن بعد قوليه (سييقول ليك املخلفيون 15من ق ل فسيقولون بل حتسدوننا بل حانوا ال يفقنون إال قليال]
 من األعفاب شغلتنا أموالنا وأ لوان). 

وسييلم مبييا سيييقوله املخلفييون عيين احلدي ييية يتعليي  بييتخلفنم عيين احلدي ييية وعييي  م و ييو أيضييا إعييالم للنيييب صييلى هللا عليييه  
الكاذب  وأهنم سيندمون على ختلفنم حني يفون اجتنا  أ ل احلدي ية نفة يزو م  ويتضيمن دحييد وكييي نم يف اعتييا  م 

 وشييغلنم أمييواهلم وال عيين التخلييف أبهنييم حييني يعلمييون أن  نالييك مغييامن ميين قتييال يييري شييديد افصييون علييى ا ييفوج وال
 أ الينم  فلو حان عي  م حقا ملا حفصوا على ا فوج إذا ووقعوا املغامن وألق لوا على االشتغال أبمواهلم وأ لينم. 

ولكون  يه املقالة صد ت مننم عن قفاة و ي ة مل يؤت معنا مبجفو  (لك) حما أيت به يف قوله (سيقول لك املخلفون)  
 )ل يري مزو  ألجل الرتوي  على النيب صلى هللا عليه وسلم حما علمت ذلك فيما وقدم. انفا ألن قول  ايب صا

 واستغين عن وصفنم أبهنم من األعفاب ألن وعفيف (املخلفون) وعفيف العند  أت املخلفون امليحو ون.  
 وقوله (إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخيو ا) متعل  ب(سيقول املخلفون) وليس  و مقول القول.  
و(إذا) ظييف  للمسييتق ل  ووقييو  فعييل املضيي، بعييده )ون املضييا   مسييتعا  ملعييىن التحقييي   و(إذا) قفينيية علييى ذلييك ألهنييا  

 خاصة ابلزمن املستق ل. 
وامليفا) ابملغيامن يف قوليه (إذا انطلقيتم إىل مغييامن): ا يفوج إىل ييزوة خييل فيأطل  علينييا اسيم مغيامن جميازا لعالقية األول مثييال  

 يف قوله (إين أ اين أعصف  فا). ويف  يا اقاز إ ا  إىل أهنم منصو ون يف يزوهتم.  إطالل  فا
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وأن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا  جع من احلدي ية إىل املدينة أقام شنف ذت احلجة سنة وست وأايما من ضيفم سينة سي ع  
نعنم ألن هللا جعييل يييزوة خيييل ينيميية أل ييل بيعيية ع خييفج إىل يييزوة خيييل و ام املخلفييون عيين احلدي ييية أن رفجييوا معييه فميي

 الفضوان خاصة إذ وعد م بفتح قفيب. 
 وفشيح للمجاز و و إ ا  إىل أن املغامن حاصلة هلم ال ضالة.  وقوله (لتأخيو ا) 
  وذلك أن هللا أخل ن يه صلى هللا عليه وسلم أنه وعد أ ل احلدي ية أن يعوضنم عن عدم )خول مكة مغامن خيل. 
و(مغامن): مجع مغنم و و اسم مشت  من يينم إذا أصياب ميا فييه نفيع ليه حيأهنم ييوه مغنميا ابعت يا  وشي يه الشي،  املغنيوم  

 مبكان فيه ينم فصيغ له وزن املفعل. 
ه وأشعف قوله (ذ وان) أبن النيب صلى هللا عليه وسلم سيمنعنم من ا فوج معه إىل ييزو خييل ألن هللا أميفه أن ال ريفج معي 

 إىل خيل إال من حضف احلدي ية  ووقدم يف قوله وعاىل (وقال ففعون ذ وين أقتل موسى) يف سو ة يافف. 
وقوله (نت عكم) حكاية ملقالتنم و و يقتضي، أهنيم قيالوا  ييه الكلمية اسيتنزاال إلجابية طلي نم أبن أظنيفوا أهنيم رفجيون إىل  

 ؤخفة ايفيو فيكون حظنم يف مغامنه ضعيفا. يزو خيل حاألو ا   أت أهنم  اضون أبن يكونوا يف م
وو يديل حيالم هللا:  الفية وحييه مين األميف والنني، والوعيد حفامية للمجا يدين ود)ي يا للمخلفيني عين ا يفوج إىل احلدي يية.  

ملييفا) فيياملفا) بكييالم هللا مييا أوحيياه إىل  سييوله صييلى هللا عليييه وسييلم ميين وعييد أ ييل احلدي ييية مبغييامن خيييل خاصيية هلييم  وليييس ا
بكالم هللا  نا القيفان إذ مل ينيزل يف ذليك قيفان يومئيي. وقيد أشيفك ميع أ يل احلدي يية مين احلي  هبيم مين أ يل  جيفة احل شية 

 اليين أعطا م النيب صلى هللا عليه وسلم بوح،. 
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ن ختفجيوا معي، أبيدا ولين وقياولوا معي، وأما ما  وت عن ع يد هللا بين زييد بين أسيلم أن امليفا) بكيالم هللا قوليه وعياىل (فقيل لي  

عدوا) فقد  )ه ابن عطية أبهنا نزلت بعد  يه السو ة و ؤال  املخلفون مل  نعوا منعا مؤبدا بيل منعيوا مين املشيا حة يف ييزوة 
 مين خيل لئال يشا حوا يف مغامننا فال يالق، قوله فينيا (لين ختفجيوا معي، أبيدا) وينيايف قوليه يف  ييه السيو ة (قيل للمخلفيني

 األعفاب ستدعون إىل قوم أويل أبس شديد وقاولوهنم) اآلية  فإهنا نزلت يف يزوة و وك و ، بعد احلدي ية بثالث سنني. 
 ومجلة (يفيدون أن ي دلوا حالم هللا) يف موضع احلال.  
وان نتي عكم) أن هللا أوحيى واإل ا)ة يف قوله (يفيدون أن ي دلوا حالم هللا) على حقيقتنا ألهنم سيعلمون حينئيي يقوليون: (ذ   

إىل ن يه صلى هللا عليه وسلم مبنعنم من املشا حة يف فتح خيل حميا )ل علييه ونيازهلم يف قيوهلم (ذ وان نتي عكم) فنيم يفييدون 
حينئي أن يغريوا ما أميف هللا بيه  سيوله حيني يقوليون (ذ وان نتي عكم) إذ او يا  ايفييو وا يفوج يف أوليه سيوا  يف املقصيو) مين 

 وج. ا ف 
 وقفأ ايفمنو  (حالم هللا). وقفأه محزة والكسائ، وخلف (حلم هللا) اسم مجع حلمة.  
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وجي،  ب(لين) املفييدة دحييد النفي، لقطيع أطمياعنم يف اإلذن هلييم ابو يا  ايفييو ا يا ج إىل خييل ولييلك حيي  متعليي   
ل هللا عننم مبا سيقولونه إذ قيال (فسييقولون (وت عوان) للعلم به. و(من ق ل) وقديفه: من ق ل طل كم اليت وطل ونه وقد أخ

بل حتسدوننا)  وقد قالوا ذلك بعيد حنيو شينف ونصيف فلميا ييع املسيلمون املتيأ  ون للخيفوج إىل خييل مقيالتنم قيالوا: قيد 
 أخلان هللا يف احلدي ية أبهنم سيقولون  يا. 

) و ييو إضييفاب إبطييال نشييأ عيين فييو ة الغضييب و(بييل)  نييا لإلضييفاب عيين قييول الفسييول صييلى هللا عليييه وسييلم (ليين وت عييوان 
املخلوك ابيفنالة وسو  النظف  أت ليس بكم احلفاجل عليى أميف هللا  بيل بكيم أن ال نقيايكم يف املغيامن حسيدا لنيا عليى ميا 

 نصيب من املغامن. 
فاحلسيد  نيا أ ييد بيه واحلسد: حفا ية أن ينال يريك خريا معينا أو مطلقا سوا  حان مع متين انتقاله إلييك أو بيدون ذليك   

 احلف  على االنففا) ابملغامن وحفا ية املشا حة فينا لئال ينق  سنام الكا  ني. 
 ووقدم احلسد عند قوله وعاىل (بغيا أن ينزل هللا من فضله) وعند قوله (حسدا من عند أنفسنم) حالمها يف سو ة ال قفة.  
د ألهنم ظنوا أن ايفواب مبنعنم لعدم  ضى أ يل احلدي يية مبشيا حتنم وضمري الففع مفا) به أ ل احلدي ية  نس و م إىل احلس 

يف املغامن. وال يظن هبيم أن يفييدوا بييلك الضيمري  يول النييب صيلى هللا علييه وسيلم ألن املخلفيني حيانوا ميؤمنني ال يتنميون 
حيانوا ال يفقنيون إال قلييال)  النيب صلى هللا علييه وسيلم ابحلسيد ولييلك أبطيل هللا حالمنيم ابإلضيفاب اإلبطيايل فقيال (بيل  

أت ليس قولك هلم ذلك لقصد االست شا  ابملغامن أل ل احلدي يية ولكنيه أميف هللا وحقيه أل يل احلدي يية ود)ييب للمخلفيني 
 ليكونوا علة لغري م فيما أييت و م ظنوه متالؤا من جيو احلدي ية ألهنم مل يفنموا حكمته وس  نم. 

 )ون اإل ان ألهنم حانوا مؤمنني ولكننم حانوا جا لني بشفائع اإلسالم ونظمه. وإمنا نفى هللا عننم الفنم  
وأفا) قوله (ال يفقنون) انتفيا  الفنيم عيننم ألن الفعيل يف سييال النفي، حيالنكفة يف سييال النفي، يعيم  فلييلك اسيتثىن منيه  

مييو  الواضييحة ميين العييا)ايت ال ينفييي إىل بقولييه (إال قليييال) أت إال فنمييا قليييال وإمنييا قللييه لكييون فنمنييم مقتصييفا علييى األ
 املنمات و)قائ  املعاين  ومن ذلك ظننم حفماهنم من االلتحال  يو يزوة خيل من عثا على احلسد. 

وقيد جييفوا يف ظييننم  يييا علييى املعيفو  ميين أ ييل األنظييا  القاصييفة والنفييوس الضيئيلة ميين التوسييم يف أعمييال أ ييل الكمييال  
 عماهلم وأعمال خلطائنم. مبنظا  ما ندون من )واع، أ

 و(قليال) وصف للمستثىن احمليو   والتقديف: إال فقنا قليال.  
(قل للمخلفني من األعيفاب سيتدعون إىل قيوم أويل أبس شيديد وقياولوهنم أو يسيلمون فيإن وطيعيوا ييؤوكم هللا أجيفا حسينا  

 [)   16وإن وتولوا حما ووليتم من ق ل يعيبكم عيااب أليما]
 

 4068صفحة : 
 
انتقييال إىل طمأنيية املخلفييني أبهنييم سييينالون مغييامن يف يييزوات اوييية ليعلمييوا أن حفميياهنم ميين ا ييفوج إىل خيييل مييع جيييو   

اإلسييالم ليييس النسييالخ اإلسييالم عييننم ولكنييه حلكميية نييوك املسيي  ات أبسيي اهبا علييى طفيقيية حكميية الشييفيعة فنييو حفمييان 
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د ذلك إىل قتال قوم حاففين حما ودعى طوائف املسلمني  فيحف  يا خا  بوقعة معينة حما وقدم انفا  وأهنم سيدعون بع
يف  يييا املقييام إ)خييال للمسييفة بعييد احلييزن ليزيييل عييننم انكسييا  خييواطف م ميين جييفا  احلفمييان. ويف  يييه ال شييا ة ففصيية هلييم 

أن هللا مل يعاميل  ليستد حوا ما جنيوه مين التخليف عين احلدي يية وحيل ذليك )ال عليى أهنيم مل ينسيلخوا عين اإل يان  أال ويفى
املنيافقني امل طنيني للكفيف مبثيل  ييه املعاملية يف قوليه (فيإن  جعيك هللا إىل طائفية ميننم فاسيتأذنوك للخيفوج فقيل لين ختفجييوا 

 مع، أبدا ولن وقاولوا مع، عدوا إنكم  ضيتم ابلقعو) أول مفة فاقعدوا مع ا الفني). 
ة قصد هبا اليين نزل فينم قوله (سيقول لك املخلفون من األعيفاب وحف  وصف من (األعفاب)  نا ليظنف أن  يه املقال 

 شغلتنا أموالنا وأ لوان) فال يتو م السامعون أن املعىن ابملخلفني حل من يقع منه التخلف. 
وأسيند (ويدعون) إىل اقنييول ألن الغيفض األميف ابمتثييال اليداع، و يو ويل أمييف املسيلمني بقفينية قولييه بعيد يف ويييليه (وميين  

يطع هللا و سوله) و)عوة خلفا  الفسول صلى هللا عليه وسلم من بعده وفجع إىل )عوة هللا و سوله لقوليه (ومين أطيا  أميفت 
 فقد أطاعين). 

وعدت فعل (ستدعون) رف  (إىل) إلفا)ة أهنا مضمنة معىن املش،  و يا ففل )قي  بني وعدية فعل الدعوة رف  (إىل)  
 ك: )عوت فالان ملا انبين  قال طففة:          وبني وعديته ابلالم حنو قول

 وإن أ)  للجلى أحن من محاهتا وقد يتعاقب االستعماالن بضفب من اقاز والتسامح.   
والقيوم أولييو ال يأس الشييديد يتعيني أهنييم قيوم ميين العيفب ألن قولييه وعياىل (وقيياولوهنم أو يسيلمون) يشييعف أبن القتيال ال يففييع  

 وإمنا يكون  يا حكما يف قتال مشفح، العفب إذ ال وق ل مننم ايفزية. عننم إال إذا أسلموا  
فيجيوز أن يكييون امليفا)  ييوازن وثقيييف. و ييا مييفوت عين سييعيد بيين ج يري  وعكفميية وقتيا)ة  وذلييك يييزوة حنيني و يي، بعييد  

العييفب املعفوفيية يييزوة خيييل  وأمييا فييتح مكيية فلييم يكيين فيييه قتييال. وعيين الز ييفت ومقاوييل: أهنييم أ ييل الييف)ة ألهنييم ميين ق ائييل 
ابل أس  وحان ذلك صد  خالفة أيب بكف الصدي . وعن  افع بن خدي  أنه قال: وهللا لقد حنا نقفأ  ييه اآليية (سيتدعون 
إىل قييوم أويل أبس شييديد) فييال نعلييم ميين  ييم حييىت )عيياان أبييو بكييف إىل قتييال بييين حنيفيية فعلمنييا أهنييم  ييم  وعيين ابيين ع يياس 

 اين  واحلسن  م فا س والفوم. وعطا  بن أيب  ابح  وعطا  ا فاس
 ومجلة (وقاولوهنم أو يسلمون) إما حال من ضمري (ودعون)  وإما بدل اشتمال من مضمون (ودعون).  
و(أو) للرت)يد بني األمفين والتنويع يف حالة ودعون  أت ودعون إىل قتاهلم وإسالمنم  وذلك يستلزم اإلمعان يف مقاولتنم  

موا  ف يييلك حييان (أو يسييلمون) حيياال معطوفييا علييى مجليية (وقيياولوهنم) و ييو حييال ميين ضييمري واالسييتمفا  فينييا مييا مل يسييل
 (ودعون). 

وقوله (وإن وتولوا حما ووليتم من ق ل يعيبكم عييااب أليميا) وع يري ابلتيوايل الييت مضيى  وحتيييف مين ا وكياب مثليه يف مثيل  
 و و القتال للجنا).   يه الدعوة أبنه وول يوقع يف اإلع ألنه وول عن )عوة إىل واجب

 فالتش يه يف قوله (حما ووليتم من ق ل) وش يه يف مطل  التويل لقصد التشويه وليس وش ينا فيما يرتوب على ذلك التويل.  
(ليس على األعمى حفج وال على األعفج حفج وال على املفيض حفج ومن يطع هللا و سوله ندخله جنت جتفت من حتتنا  

[) مجلية معرتضية بيني مجلية (وإن وتوليوا حميا ويوليتم مين ق يل يعييبكم عييااب أليميا) 17ه عيااب أليميا]األهنف ومن يتول نعيب
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وبني مجلة (ومن يطع هللا و سوله) اآليية قصيد مننيا نفي، الوعييد عين أصيحاب الضيفا ة ونصيصيا عليى العيي  للعنايية ركيم 
 التويل والتحييف منه. 

إن وطيعيوا ييؤوكم هللا أجيفا حسينا) اآليية مليا وضيمنته مين إيتيا  األجيف لكيل مطييع ومجلة (من يطع هللا) اخل ويييل يفملة (في 
ميين املخيياط ني ويييري م  والتعييييب لكييل متييول حيييلك  مييع مييا يف مجليية (وميين يطييع هللا) ميين بيييان أن األجييف  ييو إ)خييال 

 ايفنات  و و يفيد بطفي  املقابلة أن التعييب األليم إب)خاهلم جننم. 
    
 

 4069صفحة : 
 
وقفأ انفع وابن عامف (ندخله) (ونعيبه) بنون العظمة على االلتفات من الغي ة إىل التكلم. وقيفأ ايفمنيو  (يدخليه) ابلييا    

 التحتية جفاي على أسلوب الغي ة بعو) الضمري إىل اسم ايفاللة. 
[ 18عليينم وأثي نم فتحيا قفي يا] (لقد  ض، هللا عن املؤمنني إذ ي ايعونك حتت الشجفة فعلم ما يف قليوهبم فيأنزل السيكينة 

[) عييو) إىل وفصيييل مييا جييازى هللا بييه أصييحاب بيعيية الفضييوان املتقييدم 19ومغييامن حثييرية أيخيييوهنا وحييان هللا عزيييزا حكيمييا]
إمجاليه يف قوليه (إن الييين ي ايعونيك إمنيا ي يايعون هللا)  فيإن حيون بيعيتنم الفسيول صيلى هللا علييه وسيلم وعتيل بيعية   وعيياىل 

إىل أن هلييم بتلييك امل ايعيية مكانيية  فيعيية ميين خييري الييدنيا واآلخييفة  فلمييا قطييع االسرتسييال يف ذلييك مبييا حييان حتييييفا ميين أومييأ 
النك  ووفيي ا يف الوفا   مبناس ة التضا) وذحف ميا  يو وسي  بيني احليالني و يو حيال املخلفيني  وإبطيال اعتييا  م وحشيف 

يعني وأ جيائنم إىل خيري يسينح مين بعيد إن  يم صيدقوا التوبية وأخلصيوا طويتنم  وإقصائنم عين ا يري الييت أعيده هللا للم يا
 النية. 

فقد أانل هللا امل ايعني  ضوانه و و أعظم خري يف الدنيا واآلخفة قال وعاىل (و ضوان من هللا أحل) والشنا)ة هلم إبخال   
 النية  وإنزاله السكينة قلوهبم ووعد م بثواب فتح قفيب ومغامن حثرية. 

قوله (عن امليؤمنني إذ ي ايعونيك) إيييان أبن مين مل ي يايع  ين خيفج ميع النييب صيلى هللا علييه وسيلم لييس حينئيي مبيؤمن ويف  
 و و وعفيض ابيفد بن قيس إذ حان يومئي منافقا ع حسن إسالمه. 

 شجفة). وقد )عيت  يه ال يعة بيعة الفضوان من قوله وعاىل (لقد  ض، هللا عن املؤمنني إذ ي ايعونك حتت ال 
و(إذ ي ايعونك) ظف  متعل  ب( ض،)  ويف وعلي   يا الظف  بفعل الفضى ما يفنم أن الفضى مس ب عن مفا) ذلك  

الظف  ا ا  مبا أضيف  و إليه  مع ما يعطيه ووقيت الفضى ابلظف  امليحو  من وعجيل حصيول الفضيى ريدكن ذليك 
لية مضا عية من حصول الفضى ق يل انقضيا  الفعيل بيل يف حيال الوقت  ومع ما يف جعل ايفملة املضا  إلينا الظف  فع

 جتد)ه. 
فاملضييا   يف قولييه (ي ايعونييك) مسييتعمل يف الزمييان املاضيي، الستحضييا  حاليية امل ايعيية ايفليليية  وحييون الفضييى حصييل عنييد  

 جتديد امل ايعة ومل ينتظف به متامنا  فقد علمت أن السو ة نزلت بعد االنصفا  من احلدي ية. 
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تعفيف يف (الشجفة) وعفيف العند و ،: الشجفة اليت عند ا أ ل ال يعة حني حيان النييب صيلى هللا علييه وسيلم جالسيا وال 
يف ظلنا  و ، شجفة من شجف السمف  بفتح السني املنملة وضم امليم  و و شجف الطلح. وقد وقيدم أن ال يعية حانيت مليا 

وع د هللا بن عمف  يزيد أحدمها على اآلخف  بينما حنن قيائلون  أ جف بقتل عثمان بن عفان مبكة. فعن سلمة بن األحو 
يييوم احلدي ييية وقييد وفييفل النيياس يف ضييالل الشييجف إذ ان)ى عمييف بيين ا طيياب: أينييا النيياس ال يعيية ال يعيية  نييزل  وح القييدس 

اس إىل  سول هللا صلى فاخفجوا على اسم هللا وحان  سول هللا صلى هللا عليه وسلم  و اليت )عا الناس إىل ال يعة فثا  الن
 هللا عليه وسلم و و حتت الشجفة ف ايعوه حلنم إال ايفد بن قيس  . 

 وعن جابف بن ع د هللا بعد أن عم،  لو حنت أبصف أل يتكم مكان الشجفة  .  
فيمن  ووواوف بيم املسلمني علم مكان الشجفة بصالة الناس عند مكاهنا. وعن سعيد بن املسيب عن أبيه املسيب أنه حان 

ابيع  سول هللا صلى هللا عليه وسلم حتت الشيجفة قيال: فلميا خفجنيا مين العيام املق يل  أت يف عميفة القضيية  نسيينا ا فليم 
نقد  علينا. وعن طا ل بن ع د الفمحان قال: انطلقيت حاجيا فميف ت بقيوم يصيلون قليت: ميا  ييا املسيجد? قيالوا:  ييه 

فاويت سعيد بن املسيب فأخلوه فقال: سعيد: إن أصيحاب ضميد صيلى هللا الشجفة حي  ابيع  سول هللا بيعة الفضوان. 
 عليه وسلم مل يعلمو ا وعلمتمو ا أنتم أفأنتم أعلم  . 

واملفا) بقول طا ل: ما  يا املسجد: مكان السجو)  أت الصالة  وليس املفا) ال ييت الييت ي يين للصيالة ألن ال نيا  عليى  
نيه الشجفة حانت معفوفة للمسلمني وحانوا إذا مفوا هبا يصلون عند ا ويمنا هبيا إىل موضع الشجفة وقع بعد ذلك الزمن ف

أن حانييت خالفيية عمييف فييأمف بقطعنييا خشييية أن وكييون حيييات أنييواك اليييت حانييت يف ايفا لييية  وال معا ضيية بييني مييا فعلييه 
نياس متفياووون يف ووسيم األمكنية املسلمون وبني ما  واه سعيد بن املسيب عن أبييه أنيه وبعيض أصيحابه نسيوا مكاهنيا أن ال

 واقتفا  اآلك . 
    
 

 4069صفحة : 
 
وقفأ انفع وابن عامف (ندخله) (ونعيبه) بنون العظمة على االلتفات من الغي ة إىل التكلم. وقيفأ ايفمنيو  (يدخليه) ابلييا    

 التحتية جفاي على أسلوب الغي ة بعو) الضمري إىل اسم ايفاللة. 
[ 18املؤمنني إذ ي ايعونك حتت الشجفة فعلم ما يف قليوهبم فيأنزل السيكينة عليينم وأثي نم فتحيا قفي يا](لقد  ض، هللا عن  

[) عييو) إىل وفصيييل مييا جييازى هللا بييه أصييحاب بيعيية الفضييوان املتقييدم 19ومغييامن حثييرية أيخيييوهنا وحييان هللا عزيييزا حكيمييا]
حيون بيعيتنم الفسيول صيلى هللا علييه وسيلم وعتيل بيعية   وعيياىل إمجاليه يف قوليه (إن الييين ي ايعونيك إمنيا ي يايعون هللا)  فيإن  

أومييأ إىل أن هلييم بتلييك امل ايعيية مكانيية  فيعيية ميين خييري الييدنيا واآلخييفة  فلمييا قطييع االسرتسييال يف ذلييك مبييا حييان حتييييفا ميين 
ال اعتييا  م وحشيف النك  ووفيي ا يف الوفا   مبناس ة التضا) وذحف ميا  يو وسي  بيني احليالني و يو حيال املخلفيني  وإبطي
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طويتنم  وإقصائنم عين ا يري الييت أعيده هللا للم يايعني وأ جيائنم إىل خيري يسينح مين بعيد إن  يم صيدقوا التوبية وأخلصيوا 
 النية. 

فقد أانل هللا امل ايعني  ضوانه و و أعظم خري يف الدنيا واآلخفة قال وعاىل (و ضوان من هللا أحل) والشنا)ة هلم إبخال   
 نزاله السكينة قلوهبم ووعد م بثواب فتح قفيب ومغامن حثرية. النية  وإ

ويف قوله (عن امليؤمنني إذ ي ايعونيك) إيييان أبن مين مل ي يايع  ين خيفج ميع النييب صيلى هللا علييه وسيلم لييس حينئيي مبيؤمن  
 و و وعفيض ابيفد بن قيس إذ حان يومئي منافقا ع حسن إسالمه. 

 ضوان من قوله وعاىل (لقد  ض، هللا عن املؤمنني إذ ي ايعونك حتت الشجفة). وقد )عيت  يه ال يعة بيعة الف  
و(إذ ي ايعونك) ظف  متعل  ب( ض،)  ويف وعلي   يا الظف  بفعل الفضى ما يفنم أن الفضى مس ب عن مفا) ذلك  

ضيى ريدكن ذليك الظف  ا ا  مبا أضيف  و إليه  مع ما يعطيه ووقيت الفضى ابلظف  امليحو  من وعجيل حصيول الف 
الوقت  ومع ما يف جعل ايفملة املضا  إلينا الظف  فعلية مضا عية من حصول الفضى ق يل انقضيا  الفعيل بيل يف حيال 

 جتد)ه. 
فاملضييا   يف قولييه (ي ايعونييك) مسييتعمل يف الزمييان املاضيي، الستحضييا  حاليية امل ايعيية ايفليليية  وحييون الفضييى حصييل عنييد  

 متامنا  فقد علمت أن السو ة نزلت بعد االنصفا  من احلدي ية. جتديد امل ايعة ومل ينتظف به 
والتعفيف يف (الشجفة) وعفيف العند و ،: الشجفة اليت عند ا أ ل ال يعة حني حيان النييب صيلى هللا علييه وسيلم جالسيا  

ل يعية حانيت مليا يف ظلنا  و ، شجفة من شجف السمف  بفتح السني املنملة وضم امليم  و و شجف الطلح. وقد وقيدم أن ا
أ جف بقتل عثمان بن عفان مبكة. فعن سلمة بن األحو  وع د هللا بن عمف  يزيد أحدمها على اآلخف  بينما حنن قيائلون 
يييوم احلدي ييية وقييد وفييفل النيياس يف ضييالل الشييجف إذ ان)ى عمييف بيين ا طيياب: أينييا النيياس ال يعيية ال يعيية  نييزل  وح القييدس 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم  و اليت )عا الناس إىل ال يعة فثا  الناس إىل  سول هللا صلى فاخفجوا على اسم هللا وحان  سو 
 هللا عليه وسلم و و حتت الشجفة ف ايعوه حلنم إال ايفد بن قيس  . 

 وعن جابف بن ع د هللا بعد أن عم،  لو حنت أبصف أل يتكم مكان الشجفة  .  
الة الناس عند مكاهنا. وعن سعيد بن املسيب عن أبيه املسيب أنه حان فيمن ووواوف بيم املسلمني علم مكان الشجفة بص 

ابيع  سول هللا صلى هللا عليه وسلم حتت الشيجفة قيال: فلميا خفجنيا مين العيام املق يل  أت يف عميفة القضيية  نسيينا ا فليم 
 ييا املسيجد? قيالوا:  ييه نقد  علينا. وعن طا ل بن ع د الفمحان قال: انطلقيت حاجيا فميف ت بقيوم يصيلون قليت: ميا 

الشجفة حي  ابيع  سول هللا بيعة الفضوان. فاويت سعيد بن املسيب فأخلوه فقال: سعيد: إن أصيحاب ضميد صيلى هللا 
 عليه وسلم مل يعلمو ا وعلمتمو ا أنتم أفأنتم أعلم  . 

الييت ي يين للصيالة ألن ال نيا  عليى واملفا) بقول طا ل: ما  يا املسجد: مكان السجو)  أت الصالة  وليس املفا) ال ييت  
موضع الشجفة وقع بعد ذلك الزمن فنيه الشجفة حانت معفوفة للمسلمني وحانوا إذا مفوا هبا يصلون عند ا ويمنا هبيا إىل 
أن حانييت خالفيية عمييف فييأمف بقطعنييا خشييية أن وكييون حيييات أنييواك اليييت حانييت يف ايفا لييية  وال معا ضيية بييني مييا فعلييه 
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ا  واه سعيد بن املسيب عن أبييه أنيه وبعيض أصيحابه نسيوا مكاهنيا أن النياس متفياووون يف ووسيم األمكنية املسلمون وبني م
 واقتفا  اآلك . 

    
 

 4070صفحة : 
 
واملفوت أن اليت بىن مسجدا على مكان الشيجفة أبيو جعفيف املنصيو  ا ليفية الع اسي، ولكين يف املسيجد املييحو  حجيف   

مييري املييؤمنني أحفمييه هللا ب نييا   يييا املسيجد مسييجد ال يعيية وأنييه بييىن سيينة أ بييع وأ بعييني ومييائتني  مكتيوب فيييه  أمييف ع ييد هللا أ
ع جيد)ه السيلطان ضميو)  629و ، وواف  مدة املتوحيل جعفيف بين املعتصيم وقيد ختيفب فجيد)ه املستنصيف الع اسي، سينة 

 و و قائم إىل اليوم.  1254خان العثماين سنة 
ا  ولييك الصييو ة ونوينييا ابملكييان فييإن ليييحف مواضييع احلييوا)ث وأزماهنييا معيياين وزيييد السييامع وذحيف  حتييت الشييجفة  الستحضيي 

وصيو ا وملييا يف ولييك احليوا)ث ميين ذحييفى مثيل مواقييع احلييفوب واحليوا)ث حقييول ع ييد هللا بين ع يياس  ويييوم ا مييس ومييا يييوم 
 منا. ا ميس اشتد بفسول هللا صلى هللا عل، وسلم وجعه  احلدي . ومواقع املصائب وأاي

و(إذ) ظييف  يتعليي  بفعييل ( ضيي،)  أت  ضيي، هللا عييننم يف ذلييك احلييني. و ييي   ضييى خييا   أت وعليي   ضييى هللا وعيياىل  
 عننم بتلك احلالة. 

والفا  من قوله (فعلم ما يف قلوهبم) ليسيت للتعقييب ألن عليم هللا مبيا يف قليوهبم لييس عقيب  ضياه عيننم وال عقيب وقيو   
يحة وفصح عن حالم مقيد  بعيد ا. والتقيديف: فلميا ابيعيوك عليم ميا يف قليوهبم مين الكةبية  بيعتنم فتعني أن وكون فا  فص

ونوز أن وكيون الفيا  لتففييع األخ يا  أبن هللا عليم ميا يف قليوهبم بعيد اإلخ يا  بفضيى هللا عيننم مليا يف اإلخ يا  بعلميه ميا يف 
وليه (فيأنزل السيكينة عليينم) ويكيون قوليه (فعليم ميا يف قلوهبم من إظنا  عنايته هبم. ونوز أن يكون املقصو) من التففييع ق

 قلوهبم) ووطئة له على وجه االعرتاض. 
واملعييىن: لقييد  ضيي، هللا عيين املييؤمنني ميين أجييل م ييايعتنم علييى نصييفك فلمييا ابيعييوا وحتفييزوا لقتييال املشييفحني ووقييع الصييلح  

ولييك الكةبيية  و يييا ميين علمييه األشيييا  بعييد  حصييلت هلييم حةبيية يف نفوسيينم فييأعلمنم هللا أنييه اطلييع علييى مييا يف قلييوهبم ميين
 وقوعنا و و من وعل  علم هللا ابحلوا)ث بعد حدوثنا  أت علمه أبهنا وقعت و و وعل  حا)ث مثل التعلقات التنجيزية. 

واملقصو) إبخ ا  م أبن هللا علم ما حصل يف قلوهبم الكةبة عن أنه قد  ذلك هليم وشيكف م عليى حي نم نصيف النييب صيلى  
 ل، وسلم ابلفعل وليلك  وب عليه قوله (فأنزل السكينة علينم وأكهبم فتحا قفي ا). هللا ع

والسكينة  نا  ،: الطمأنينة والثقة بتحق  ما وعد م هللا من الفتح واال وياض على وفق يه )ون حسيفة فرتويب عليى علميه  
 ضمري (قلوهبم) ألن قلوهبم  ، نفوسنم. ما يف قلوهبم إنزاله السكينة علينم  أت على قلوهبم فعل بضمري م عوضا عن 

 وعطف (أكهبم) على فعل ( ض، هللا).  
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ومعييىن أكهبييم: أعطييا م ثييوااب  أت عوضييا  حمييا يقييال يف   يية الثييواب  أت عوضيينم عيين امل ايعيية بفييتح قفيييب. واملييفا): أنييه  
 وعد م بثواب  و فتح قفيب ومغامن حثرية  ففعل (أكهبم) مستعمل يف املستق ل. 

 يا الفتح  و فتح خيل فإنه حان خاصا أب ل احلدي ية وحان قفي ا من يوم ال يعة بنحو شنف ونصف. و  
واملغامن الكثرية امليحو ة  نا  ،: مغامن أ ض خيل واألنعام واملتا  واحليوائ  فوصيفت ب(حثيرية) لتعيد) أنواعنيا و ي، أول  

 املغامن اليت حانت فينا احلوائ . 
 ملة (أيخيوهنا) حتقي  حصول فائدة  يا الوعد يفميع أ ل ال يعية ق يل أن يقيع ابلفعيل ففييه زاي)ة وفائدة وصف املغامن  

 حتقي  لكون الفتح قفي ا وبشا ة هلم أبهنم ال ينلك مننم أحد ق ل  ؤية  يا الفتح. 
حثيرية أيخييوهنا) ألن ويسيري ومجلة (وحان هللا عزيزا حكيما) معرتضة  و ، مفيدة ويييل يفملة (وأكهبيم فتحيا قفي يا ومغيامن   

الفتح هلم وما حصل هلم فيه من املغامن الكثرية مين أثيف عيزة هللا الييت ال يتعاصيى علينيا شي،  صيعب  ومين أثيف حكمتيه يف 
 وفويب املس  ات على أس اهبا يف حالة ليظن الفائ، أهنا ال ويسف فينا أمثاهلا. 

 يه ايفملة مستأنفة استئنافا بيانيا نشأ عين قوليه (وأكهبيم فتحيا قفي يا  (وعدحم هللا مغامن حثرية دخيوهنا فعجل لكم  يه) 
ومغامن حثرية أيخيوهنا) إذ علم أنه فتح خيل  فح  هلم ولغري م أن رطيف ب ياهلم أن يرتق يوا مغيامن أخيفى فكيان  ييا الكيالم 

 اليت حصلت يف الفتوح املستق لة.  جوااب هلم  أت لكم مغامن أخفى ال افم مننا من ختلفوا عن احلدي ية و ، املغامن
فا طاب للنيب صلى هللا عليه وسلم وللمسلمني و عا للخطاب اليت يف قوله (إذ ي ايعونك حتيت الشيجفة) ولييس خاصيا  

 ابليين ابيعوا. 
   
 

 4071صفحة : 
 
ه وسيلم  يا بلغيه إىل املسيلمني والوعد ابملغامن الكثرية واقع يف ما س   نزوله من القفان وعلى لسان الفسول صلى هللا عليي  

 يف مقامات )عووه للجنا). 
 ووصف (مغامن)  ملة (دخيوهنا) لتحقي  الوعد.   
وبنا  على ما اخرتانه من أن  يه السو ة نزلت )فعة واحدة يكون فعل (فعجل) مستعمال يف الزمن املستق ل جميازا ون ينيا  

نيواهلم ينيائم خييل وعجييال  لقيفب حصيوله مين وقيت والوعيد بيه. على حتقيي  وقوعيه  أت سييعجل لكيم  ييه. وإمنيا جعيل 
واتمل أن يكون دخف نزول  يه اآلية إىل ما بعد فيتح خييل عليى أهنيا وكملية آليية الوعيد الييت ق لنيا  وأن النييب صيلى هللا 

 وت. عليه وسلم أمف بوضعنا عق نا وقد أشفان إىل ذلك يف الكالم على أول  يه السو ة ولكن  يا يري مف 
واإلشيا ة يف قولييه ( يييه) إىل املغييامن يف قوليه (ومغييامن حثييرية أيخيييوهنا) وأشييري إلينيا علييى اخييتال  االعت ييا ين يف اسييتعمال  

 فعل (فعجل لكم  يه). 
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(وحف أيدت الناس عنكم) امتنان علينم بنعمة يفلوا عننا حني حزنوا لوقو  صلح احلدي يية و ي، نعمية السيلم  أت حيف  
عننم فإهنم لو واجنيو م ييوم احلدي يية ابلقتيال )ون املفاجعية يف سي ب قيدومنم لفجيع املسيلمون بعيد القتيال  أيدت املشفحني

متع ني. وملا هتيأ هلم فتح خيل  وأهنم لو اقتتلوا مع أ ل مكة لدحض يف ذلك مؤمنون ومؤمنيات حيانوا يف مكية حميا أشيا  
 إليه قوله وعاىل (ولوال  جال مؤمنون) اآلية. 

 ) ب(الناس): أ ل مكة جفاي على مصطلح القفان يف إطالل  يا اللفظ يال ا. فاملفا 
وقييل: املييفا) حيف أيييدت اإلعييفاب املشيفحني ميين بيين أسييد ويطفييان وحيانوا أحالفييا لينيو) خيييل وجييا وا لنصيفهتم ملييا حاصييف  

 املسلمون خيل فألقى هللا يف قلوهبم الفعب فنكصوا. 
 جييال ليصييي وا ميين املسييلمني يف احلدي ييية فأسييف م املسييلمون  و ييو مييا سيييج،  يف قولييه  وقيييل: إن املشييفحني بعثييوا أ بعييني 

 (وأيديكم عننم). 
وقيل: حف أيدت الينو) عنكم  أت عن أ لكم وذ ا يكم إذ حانوا يستطيعون أن ينجموا على املدينة يف مدة يي ة معظيم  

يف يالب مصيطلح القيفانو والكيف: منيع الفاعيل مين فعيل  أ لنا يف احلدي ية  و يا القول ال يناس ه إطالل لفظ (الناس)
إ ا)ة أو شف  فيه  و و مشت  من اسيم الكيف الييت  ي، الييد ألن أصيل املنيع أن يكيون )فعيا ابلييد  ويقيال: حيف ييده عين  

 حيا  إذا منعه من وناوله بيده. 
سي اب صيففنم عين أن يتنياولوحم وأطل  الكف  نا جمازا عليى الصيف   أت قيد  هللا حيف أييدت النياس عينكم أبن أوجيد أ 

بضييف سييوا  نييووه أو مل ينييووه  وإطييالل الفعييل علييى وقييديفه حثييري يف القييفان حييني ال يكييون للتع ييري عيين املعيياين اإلهلييية فعييل 
مناسيب لييه يف حييالم العييفب  فيإن اللغيية بينييت علييى متعيا   النيياس  اط يياهتم وطييفأت معظيم املعيياين اإلهلييية مبجيي،  القييفان 

 اإلهل، أبقفب األفعال إىل معناه.  فتغري عن الشأن
[) الظا ف أن الواو عاطفة وأن ما بعيد اليواو علية حميا وقتضي، الم   20(ولتكون اية للمؤمنني وينديكم صفاطا مستقيما] 

 ح،  فتعني أنه وعليل لش،   ا ذحف ق له يف اللفظ أو عطف على وعليل س قه. 
قدمة من قوله (ليز)ا)وا إ اان مع إ ياهنم) أو مين قوليه (لييدخل امليؤمنني فيجوز أن يكون معطوفا على بعض التعليالت املت 

واملؤمنيات جنيات) وميا بيننميا اعرتاضييا و يو وإن طيال فقيد اقتضيته التيينقالت املتناسي ات. واملعيىن أن هللا أنيزل السييكينة يف 
واسيتحقال املنيافقني واملشيفحني العيياب   قلوب املؤمنني ملصاحل هليم مننيا از)اي) إ ياهنم واسيتحقاقنم ايفنية ووكفيري سييئاهتم

 ولتكون السكينة اية للمؤمنني  أت علة هلم واستدالال على لطف هللا هبم وعلى أن وعده ال دويل فيه. 
ومضى حون السكينة اية أهنا س ب ألهنم ملا نزلت السكينة يف قلوهبم اطمأنت نفوسنم فخلصت إىل التيدبف واالسيتدالل  

  فتأني  ضمري الفعل ألن معا)ه السكينة. ف انت هلا اايت هللا
ونوز أن يكون معطوفا على وعليل ضيو  يثا  من الكالم الساب   حي  لتي ب نفس السامع حل ميي ب  كين يف  

 وقديفه ووفريا للمعىن. والتقديف: فعجل لكم  يه لغاايت وحكم لتكون اية. فنو من ذحف ا ا  بعد العام املقد . 
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فالتقييديف مييثال: ليحصييل التعجيييل لكييم بنفييع عوضييا عمييا وفق تمييوه ميين منييافع قتييال املشييفحني  ولتكييون  يييه املغييامن اييية   

للمؤمنني منكم ومن يعففون هبا أهنم من هللا مبكان عنايته وأنه مو  هلم ما وعد م وضامن هلم نصف م املوعو) حما ضيمن 
وليك اآليية وزييد امليؤمنني قيوة إ يان. وضيمري (لتكيون) عليى  ييه  اجيع إىل قوليه ( ييه) هلم املغامن القفي ة والنصف القفييب. و 

علييى أهنييا املعلليية. ونييوز أن يكييون الضييمري للخصييال اليييت )ل علينييا جممييو  قولييه (فعجييل لكييم  يييه وحييف أيييدت النيياس 
المة املسييلمني يف وقييت  ييم عيينكم) فيكييون معييىن قولييه (ولتكييون اييية للمييؤمنني) لغيياايت مجيية مننييا مييا ذحييف انفييا ومننييا سيي

 أحوج فيه إىل است قا  قوهتم مننم إىل قتال املشفحني ا)خا ا للمستق ل. 
وجعل صاحب الكشا  مجلة (ولتكون اية للمؤمنني) معرتضة  وعليه فيالواو اعرتاضيية ييري عاطفية وأن ضيمري (لتكيون)  

 عائدا إىل املفة من فعل حف: أت الكفة. 
ا مسيتقيما) و ييو حكمية أخييفى  أت ليييزول بييلك مييا خيامفحم ميين الكةبية واحلييزن فتتجييف) وعطيف عليييه (وينيديكم صييفاط 

نفوسكم إل) اك ا ري احملض اليت يف أمف الصلح وإحالتكم على الوعد فتوقنوا أن ذلك  و احل  فتز)ا)وا يقينا. ونيوز أن 
ل هليم مين ق يل عليى حيد قوليه (اي أينيا يكون فعل (وينديكم) مستعمال يف معىن اإل)امة على اهليدى و يو: اإل يان احلاصي

 اليين امنوا امنوا) على أحد دويلني. 
(وأخييفى مل وقييد وا علينييا قييد أحيياك هللا هبييا وحييان هللا علييى حييل شيي،  قييديفا)  يييا ميين عطييف ايفمليية علييى ايفمليية فقولييه  

 (أخفى) م تدأ موصو   ملة (مل وقد وا علينا) وا ل قوله (قد أحاك هللا هبا). 
و  ايفملة عطف على مجلة (وعدحم هللا مغامن حثرية) فلفظ (أخفى) صفة ملوصو  ضيو  )ل عليه (مغامن) اليت وجمم 

يف ايفملة ق لنا  أت  ، نو  اخف من املغامن صع ة املنال  ومعىن املغامن يقتض، يامنني فعلم أهنا هلم  أت يري اليت وعد م 
ل (وأخفى) عطفا على قوله ( يه) عطف املفف) على املفف) إذ ليس املفا) ينيمة هللا هبا  أت  يه مل يعد م هللا هبا  ومل يع

 واحدة بل ينائم حثرية. 
ومعىن (مل وقد وا علينا): أهنا موصوفة بعدم قد وكم علينا  فلما حانت مجلة (مل وقد وا علينا) صفة ل(أخفى) مل يقتض  

إمنييا املعيىن: أن صيفتنا عيدم قييد وكم علينيا فليم وتعلي  أطميياعكم ميدلول ايفملية أهنيم حياولوا احلصييول علينيا فليم يقيد وا  و 
 أبخي ا. 

واإلحاطة ابهلمز: جعل الش،  حائطا أت حافظا  فأصل مهزوه للجعل وصيا  ابالسيتعمال قاصيفا  ومعنياه: احتيوى علييه  
 أن وغل يييوا يل يييا ال ومل ييييرتك ليييه منصيييففا فيييول عليييى شيييدة القيييد ة علييييه قيييال وعييياىل (لتيييأونين بيييه إال أن اييياك بكيييم) أت إال

 وستطيعون معه اإلويان به. 
فيياملعىن: أن هللا قييد  علينييا  أت قييد  علينييا فجعلنييا لكييم بقفينيية قولييه ق لييه (مل وقييد وا علينييا). واملعييىن: ومغييامن أخييفى مل  

 وقد وا على نيلنا قد قد  هللا علينا  أت فأانلكم إاي ا. 
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مل يقيد وا عليييه جيدوى ألهنيم ال ننليون ذلييك  أت أحياك هللا هبيا ألجلكييم  وإال مل يكين إلعالمنيم أبن هللا قيد  علييى ميا  
 ويف معىن اإلحاطة إ ا  إىل أهنا حالش،  احملاك به من جوان ه فال يفوهتم مكانه  جعلت حاملخ و  هلم. 

 وليلك ذيل بقوله (وحان هللا على حل ش،  قديفا) إذ  و أمف مقف  يف علمنم.  
إىل ثالثية أنيوا  مين املغيامن: نيو  مين مغيامن موعيو)ة هليم قفي ية احلصيول و ي، مغيامن خييل  ونيو   يو فعلم أن اآلية أشا ت  

مغامن مفجوة حثرية يري معني وقت حصوهلا  ومننا مغامن يوم حنني وما بعده من الغزوات  ونو   و مغامن عظيمة ال رطف 
 وم وبال) الففس وبال) اللبف. ب اهلم نواهلا قد أعد ا هللا للمسلمني ولعلنا مغامن بال) الف 

ويف اآلية إ ا  إىل أن  يا النو  األخري ال يناله مجيع املخاط ني ألنه مل أيت يف ذحفه بضمري م  و و اليت دوليه عميف يف  
 عدم قسمة سوا) العفال وقفأ قوله وعاىل (واليين جا وا من بعد م). 

[ سينة هللا الييت قيد خليت مين ق يل ولين جتيد لسينة 22دون وليا وال نصيريا](ولو قاولكم اليين حففوا لولوا األ)اب  ع ال ن 
[)  يييا عطييف علييى قولييه (وحييف أيييدت النيياس عيينكم) علييى أن بعضييه متعليي  ابملعطييو  عليييه  وبعضييه 23هللا و ييديال]

 معطو  على املعطو  عليه فما بيننما ليس من االعرتاض. 
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 ييييه عليييى أن حيييف أييييدت النييياس عيييننم نعمييية عليييى املسيييلمني ابسيييت قا  قيييوهتم وعيييدهتم واملقصيييو) مييين  ييييا العطيييف التن  

 ونشاطنم. 
وليس الكف لدفع يل ة املشفحني إاي م ألن هللا قد  للمسلمني عاق ة النصف فلو قاولنم اليين حففوا هلزمنم املسلمون ومل   

 ندوا نصريا  أت مل ينتصفوا  معنم وال مبن يعيننم. 
ليين حففوا ما أ يد ابلناس يف قوله (وحف أيدت النياس عينكم). وحيان مقتضيى الظيا ف اإلوييان بضيمري النياس أبن واملفا) اب 

يقال: ولو قاولوحم  فعدل عنه إىل االسم الظا ف ملا يف الصلة من اإل ا  إىل وجه بنا  ا ل و و أن الكفف  و س ب ووليه 
 ة هللا اليت قد خلت من ق ل). اإل)اب  يف قتاهلم للمسلمني متنيدا لقوله (سن

و(األ)اب ) منصييوب علييى أنييه مفعييول كن ل(ولييوا) ومفعولييه األول ضيييو  لدالليية ضييمري (قيياولكم اليييين حفييفوا) عليييه.  
 والتقديف: لولوحم األ)اب . 

 معنوت. و(ال) للعند  أت أ)اب  م  وليلك يقول حثري من النحاة إن (ال) يف مثله عوض عن املضا  إليه و و وعويض  
 والتولية: جعل الش،  واليا  أت يفعلوا ظنو  م وليكم  أت ا ودوا إىل و ائنم فصفمت و ا  م.  
و(ع) للرتاخ، الفويب فإن عدم وجدان الويل والنصري أشيد عليى املننيزم مين اهنزاميه ألنيه حيني يننيزم قيد يكيون ليه أميل أبن  

د وليا وال نصريا حتق  أنه ييري منتصيف وأصيل الكيالم لوليوا األ)اب  يستنصف من ينجده فيكف به على اليين  زموه فإذا مل ن
 وما وجدوا وليا وال نصريا. 
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 والويل: املوايل والصدي   و و أعم من النصري إذ قد يكون الويل يري قا)  على إيوا  وليه وإسعافه.  
 والسنة: الطفيقة والعا)ة.  
أليت بيدال ميين فعليه إلفيا)ة معييىن دحييد الفعيل احمليييو . واملعيىن: سيين هللا وانتصيب (سينة هللا) نيابيية عين املفعيول املطليي  ا 

ذلك سنة  أت جعليه عيا)ة ليه ينصيف امليؤمنني عليى الكياففين إذا حانيت نيية امليؤمنني نصيف )يين هللا حميا قيال وعياىل (اي أينيا 
أت أن هللا ضييمن النصييف للمييؤمنني  اليييين امنييوا إن ونصييفوا هللا ينصييفحم ويث ييت أقييدامكم) وقييال (ولينصييفن هللا ميين ينصييفه) 

أبن وكون عاق ة حفوهبم نصفا وإن حانوا قد يغل ون يف بعض املواقيع حميا وقيع ييوم أحيد وقيد قيال وعياىل (والعاق ية للمتقيني) 
 وقال (والعاق ة للتقوى). 

عييد يال ييا وإمنييا يكييون حمييال النصييف علييى حسييب ضييفو ة املييؤمنني وعلييى حسييب اإل ييان والتقييوى  وليييلك حييان  يييا الو  
للفسول ومن معه فيكون النصف اتما يف حالة ا طف حما حان يوم بد   ويكون سيجاال يف حالية السيعة حميا يف وقعية أحيد 
وقد )ل على ذلك قول النيب صلى هللا عليه وسيلم ييوم بيد :  اللنيم إن هتليك  ييه العصيابة ال وع يد يف األ ض  وقيال هللا 

 واصيلوا إن األ ض   يو ثنييا مين يشييا  مين ع ييا)ه والعاق ية للمتقييني)  ويكيون مليين وعياىل (قيال موسييى لقوميه اسييتعينوا اب 
 بعد الفسول صلى هللا عليه وسلم من جيوش املسلمني على حسب متسكنم بوصااي الفسول صلى هللا عليه وسلم. 

ةم مين النياس فقيال: فييكم فف، صحيح ال خا ت عن أيب سعيد ا د ت عن النيب صلى هللا عليه وسلم  أييت زمان يغيزو في 
من صحب النيب? فيقال: نعم  فيفتح عليه  ع أييت زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النيب? فيقيال: نعيم فيفيتح ع 

 أييت زمان فيقال: فيكم من صحب من صاحب النيب? فيقال: نعم فيفتح  . 
إليييه (ق ييل) ضييو  نييوت معنيياه )ون ومعيىن (خلييت) مضيت وسيي قت ميين أقيدم عصييو  اجييتال) احلي  وال اطييل  واملضيا   

 لفظه  أت ليس يف الكالم )ال على لفظه ولكن يدل عليه معىن الكالم  فليلك بين (ق ل) على الضم. 
 وفائدة  يا الوصف الداللة على اطفا) ا وث اهتا.  
 ز). واملعىن: أن ذلك سنة هللا مع الفسل قال وعاىل (حتب هللا أليلنب أان و سل، إن هللا قوت عزي 
وملا وصيف وليك السينة أبهنيا  اسيخة فيميا مضيى أعقيب ذليك بوصيفنا ابلتحقي  يف املسيتق ل وعميميا لبزمنية بقوليه (ولين  

جتد لسنة هللا و ديال) ألن اطفا) ذلك النصف يف  تلف األمم والعصو  وإخ ا  هللا وعاىل بيه عليى لسيان  سيله وأن يائيه ييدل 
 أنه ال يستطيع حائن أن اول )ون إ ا)ة هللا وعاىل.  على أن هللا أ ا) دييد أحزابه فيعلم

[) عطيف 24(و و اليت حف أيدينم عنكم وأيديكم عننم ب طن مكة من بعد أن أظففحم وحيان هللا مبيا وعمليون بصيريا] 
 على مجلة (وحف أيدت الناس عنكم) و يا حف يري الكف املفا) من قوله (وحف أيدت الناس عنكم). 
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ووقد  املسند إليه على ا ل الفعل، إلفا)ة التخصي   أت القصف  أت مل يكفنم عنكم وال حفكم عننم إال هللا وعياىل    
ال أنتم وال  م فإهنم حانوا يفيدون الشف بكم وأنتم حني أحطتم هبم حنتم وفيدون قتلنم أو أسف م فإن )واع، امتدا) أيدينم 

ففة فلوال أن هللا قد  موانع هلم ولكم الشت كتم يف القتال  فكف أيدينم عينكم أبن ني نكم إليكم وامتدا) أيديكم إلينم متو 
 إلينم ق ل أن يفاجئوحم وحف أيديكم عننم حني أمف  سوله صلى هللا عليه وسلم أبن يعفو عننم ويطلقنم. 

 ووقدم الكالم على معىن (حف)يف قوله انفا (وحف أيدت الناس عنكم).  
مل يرتك أحد من الففيقني االعتدا  على الففي  اآلخيف مين ولقيا  نفسيه ولكين ذليك حيان أبسي اب أوجيد ا هللا واملعىن: أنه  

 وعاىل إل ا)وه عدم القتال بيننم  و ، منة كنية مثل املنة امليحو ة يف قوله (وحف أيدت الناس عنكم). 
قا  على قوهتم يف وقت حياجتنم إىل ذليك بعيد وقعية و يه اآلية أشا ت إىل حف عن القتال يسفه هللا  فقا ابملسلمني وإب 

بد  ووقعة أحد  واوف  املفسفون األولون عليى أن  ييا الكيف وقيع يف احلدي يية. و ييا يشيري إىل ميا  وت مين طيفل  تلفية 
وبعضنا يف سنن الرتميت وقال:  و حدي  صحيح  ويف بعضنا زاي)ة على بعض  أن مجعا مين املشيفحني يقيد  بسيتة أو 

عشييف أو بثالثييني أو سيي عني أو نييانني مسييلحني نزلييوا إىل احلدي ييية يفيييدون أن أيخيييوا املسييلمني علييى يييفة ففطيين هلييم  ابثييين
املسلمون فأخيو م )ون حفب النيب صلى هللا عليه وسلم إبطالقنم  وحان ذلك أايم حيان السيففا   شيون بيني النييب صيلى 

  عليه وسلم أطلقنم جتن ا ملا يعكف صفو الصلح. هللا عليه وسلم وبني أ ل مكة ولعل النيب صلى هللا
وضمائف الغي ة  اجعة لليين حففوا يف قوله (ولو قاولكم اليين حففوا) ووجه عو)ه إليه مع أن الييين حيف هللا أييدينم ففيي   

لقيوم يري الففي  الييت يف قوليه (وليو قياولكم الييين حفيفوا)  يو أن عيف  حيالم العيفب جيا  عليى أن ميا يصيد  مين بعيض ا
 ينسب إىل القوم بدون متييز حما وقدم يف سو ة ال قفة يف قوله (وإذ أخيان ميثاقكم). 

وقوله (ب طن مكة) ظا ف حالم األساس: أن حقيقة ال طن جو  اإلنسان واحليوان وأن استعماله يف معاين املنخفض من  
ظنف. ويقال: بطن اليوا)ت لوسيطه. واملعيفو   الش،  أو املتوس  جماز  قال الفايب: ويقال للجنة السفلى بطن  وللعليا

 من إطالل لفظ ال طن إذا أضيف إىل املكان أن يفا) به وس  املكان حما يف قول حعب بن ز ري:          
يف فتية من قفيو قال قائلنم                      ب طن مكة ملا أسلموا زولوا أت يف وس  ال لد احلفام فان قائيل: زوليوا    

ف بن ا طاب أو محزة بن ع د املطلب  يري أن ضمل ذلك يف  يه اآلية يري بني ألنه ال يعف  وقو  اختالك بني  و عم
املسييلمني واملشييفحني يف وسيي  مكيية يفضيي، إىل القتييال حييىت  يي  علييينم بكييف أيييدت بعضيينم عيين بعييض وحييل مييا وقييع  ييا 

 يفض، إىل القتال فإمنا وقع يف احلدي ية. 
محلوا بطن مكة يف اآلية على احلدي ية من إطالل ال طن على أسفل املكيان  واحلدي يية قفي ية مين مكية فجمنو  املفسفين  

و يي، ميين احلييل وبعييض أ ضيينا ميين احليييفم و يي، علييى الطفييي  بييني مكيية وجيييدة و يي، إىل مكيية أقييفب ووعييف  اليييوم ابسيييم 
اايت  تلفة و ، ما قدمناه انفا. ومننم من الشميس،  وجعلوا اآلية وشري إىل القصة امليحو ة يف جامع الرتميت ويريه بفو 

زا) يف ولك القصة: أن جيو املسلمني او عوا العدو إىل أن )خلوا بيوت مكة وقتلوا مننم وأسفوا فيكون بطن مكة ضموال 
على مشنو  استعماله  و يا خيل مضيطفب ومنيا  لظيا ف قوليه (حيف أييدينم عينكم وأييديكم عيننم). وميننم مين أبعيد 
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عييل اآلييية انزلييية يف فييتح مكيية و ييييا ال يناسييب سيييال السييو ة وريييالف حييالم السييلف مييين املفسييفين و ييم أعليييم احملمييل فج
 ابملقصو)   يا حله بنا  على أن ال ا  يف قوله (ب طن مكة) متعلقة بفعل (حف)  أت حان الكف يف بطن مكة. 

(عننم) و و حال مقد ة  أت لو حنتم ونوز عندت أن يكون (ب طن مكة) ظففا مستقفا  و حال من ضمريت (عنكم) و 
ب طن مكة  أت لو مل يقع الصلح فدخلتم ضا بني حما  يب املسلمون اليين حف وا الصلح حما وقدم فيكون إطالل (بطن 

 مكة) جا اي على االستعمال الشائع  أت يف وس  مدينة مكة. 
   
 

 4075صفحة : 
 
ففحم علينم) )ون أن يقال: من بعيد أن نصيفحم عليينم  ألن الظفيف  يو وهليا أوثفت ما)ة الظفف يف قوله (من بعد أن أظ  

الفوز ابملطلوب فال يقتض، وجو) قتال فالظفف أعيم مين النصيف  أت مين بعيد أن أانلكيم ميا فييه نفعكيم و يو  دنية الصيلح 
 وأن وعو)وا إىل العمفة يف العام القابل. 

أن مجيع املشيفحني نزلييوا مين أ ض احليفم املكيي، إذ نزليوا مين ج ييل  ومناسي ة وعفييف ذليك املكييان هبييه اإلضيافة اإلشييا ة إىل  
 التنعيم و و من احلفم وحانوا أنصا ا أل ل مكة. 

ويتعل  قوله (من بعد أن أظففحم علينم) بفعل (حف) ابعت ا  وعديته إىل املعطو  على مفعوله  أعين: (وأيديكم عننم)  
املشفحني على حسب ولك الفواية والقفينية ظيا فة مين قوليه (مين بعيد ألنه  و الكف اليت حصل بعد ظفف املسلمني بفئة 

أن أظفييفحم علييينم). و يييا إشييا ة إىل أن حييف أيييدت بعضيينم عيين بعييض حييان للمسييلمني إذ منييوا علييى العييدو بعييد الييتمكن 
 منه. 

 فعدت (أظففحم) ب(على) لتضمينه معىن أيدحم وإال فحقه أن يعدى ابل ا .  
عملون بصريا) ويييل لليت ق لنا  وال صري مبعىن العليم ابملفئيات  أت عليما بعملكم حيني أحطيتم هبيم ومجلة (وحان هللا مبا و 

 وسقتمو م إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وظنون أنكم قاولو م أو اسفو م. 
دا  م عليى ييفة وقيفأ ايفمنيو  (وعمليون) بتيا  ا طياب  وقيفأه أبيو عميفو وحيده بييا  الغي ية  أت عليميا مبيا يعمليون مين احني 

مييينكم طيييامعني أن يتمكنيييوا مييين أن يغل يييوحم ويف حلتيييا القيييفا وني احتفيييا   أت حيييان هللا مبيييا وعمليييون ويعمليييون بصيييريا  أو مبيييا 
يعملون ووعمليون بصيريا  ألن قوليه (حيف أييدينم عينكم وأييديكم عيننم) يفييد عميال لكيل ففيي   أت عليم نيواايحم فكفنيا 

 م بني ق ائل العفب وأن ال ند املشفحون ذ يعة إىل التظلم منكم ابل اطل. حلكمة است قا  قووكم وحسن يعتك
( ييم اليييين حفييفوا وصييدوحم عيين املسييجد احلييفام واهلييدت معكوفييا أن ي لييغ ضلييه) اسييتئنا  انتقييل بييه ميين مقييام الثنييا  علييى  

هللا وعياىل وجزائيه ثيواب اآلخيفة.  املؤمنني الييين ابيعيوا  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم وميا احتسي وا بتليك ال يعية مين  ضيى
وخري الدنيا عاجله واجله  وضمان النصف هلم يف قتال املشفحني  وما  يأ هلم من أس اب النصف إىل وعيري املشيفحني ابمليمية 
اليت أووا هبا و ، املسلمني عن املسجد احلفام وصيد اهليدت عين أن ي ليغ بيه إىل أ ليه  فإهنيا سي ة هليم بيني العيفب و يم أوىل 
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الناس ابحلفاوة مبن يعتمفون  و م يزعمون أهنم أ يل حيفم هللا زوا ه ومعظمييه  وقيد حيان مين عيا)هتم ق يول حيل زائيف للكع ية 
 من مجيع أ ل األ)اين  فال عي  هلم يف منع املسلمني ولكننم محلتنم عليه احلمية. 

 اليين حففوا لولوا األ)اب ) اآلية. وضمري الغي ة املفتتح به عائد إىل (اليين حففوا) من قوله (ولو قاولوحم  
واملقصو) ابالفتتاح بضمري م  نا السرتعا  السمع ملا ييف) بعيده مين ا يل حميا إذا جيفه حيدي  عين بطيل يف ييوم مين أايم  

 العفب ع قال قائل عثفة  و ال طن احملام،. 
إ)ميياج للنييدا  عليينم بوصييف الكفييف. واملقصيو) ميين الصيلة  ييو مجليية (صيدوحم عيين املسييجد احليفام) وذحييف (اليييين حفيفوا)  

وهليا اإل)ماج نكتة أيضا  و ، أن وصف اليين حففوا مبنزلة ايفنس صا  املوصول يف قوة املعف  بيالم ايفينس فتفييد مجلية 
( م اليين حففوا) قصيف جينس الكفيف عليى  ييا الضيمري لقصيد امل الغية لكمياهلم يف الكفيف بصيد م املعتميفين عين املسيجد 

 دت عن أن ي لغ ضله. احلفام وصد اهل
واهليدت: مييا ينييدى إىل الكع ية ميين األنعييام  و يو ميين التسييمية ابسييم املصيد  وليييلك يسييتوت فييه الواحييد وايفمييع ححكييم  

 املصد  قال وعاىل (واهلدت والقالئد) أت األنعام املندية وقالئد ا و و  نا ايفمع. 
ال: عكفه فعكف فيستعمل قاصفا ومتعداي عين ابين سييده واملعكو : اسم مفعول عكفه  إذ ألزمه املكت يف مكان  يق 

وييريه حميا يقيال:  جعيه ففجيع وجيله فجيل. وقيال أبيو علي، الفا سي،: ال أعيف  عكيف متعيداي  ودول صييغة املفعييول يف 
 قوله وعاىل (معكوفا) على أهنا لتضمني عكف معىن ح س. 

ملسلمني عن ال يت أبهنم صيدوا اهليدااي أن و ليغ ضلنيا حيي  وفائدة ذحف  يا احلال التشنيع على اليين حففوا يف صد م ا 
اضطف املسلمون أن ينحفوا  يدااي م يف احلدي يية فقيد عطليوا بفعلنيم ذليك شيعرية مين شيعائف هللا  ففي، ذحيف احليال وصيويف 

 هليئة اهلدااي و ، ض وسة. 
   
 

 4075صفحة : 
 
لينم) )ون أن يقال: من بعيد أن نصيفحم عليينم  ألن الظفيف  يو وهليا أوثفت ما)ة الظفف يف قوله (من بعد أن أظففحم ع  

الفوز ابملطلوب فال يقتض، وجو) قتال فالظفف أعيم مين النصيف  أت مين بعيد أن أانلكيم ميا فييه نفعكيم و يو  دنية الصيلح 
 وأن وعو)وا إىل العمفة يف العام القابل. 

ع املشيفحني نزلييوا مين أ ض احليفم املكيي، إذ نزليوا مين ج ييل ومناسي ة وعفييف ذليك املكييان هبييه اإلضيافة اإلشييا ة إىل أن مجي  
 التنعيم و و من احلفم وحانوا أنصا ا أل ل مكة. 

ويتعل  قوله (من بعد أن أظففحم علينم) بفعل (حف) ابعت ا  وعديته إىل املعطو  على مفعوله  أعين: (وأيديكم عننم)  
ني على حسب ولك الفواية والقفينية ظيا فة مين قوليه (مين بعيد ألنه  و الكف اليت حصل بعد ظفف املسلمني بفئة املشفح
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أن أظفييفحم علييينم). و يييا إشييا ة إىل أن حييف أيييدت بعضيينم عيين بعييض حييان للمسييلمني إذ منييوا علييى العييدو بعييد الييتمكن 
 منه. 

 فعدت (أظففحم) ب(على) لتضمينه معىن أيدحم وإال فحقه أن يعدى ابل ا .  
بصريا) ويييل لليت ق لنا  وال صري مبعىن العليم ابملفئيات  أت عليما بعملكم حيني أحطيتم هبيم ومجلة (وحان هللا مبا وعملون  

 وسقتمو م إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وظنون أنكم قاولو م أو اسفو م. 
عليى ييفة  وقيفأ ايفمنيو  (وعمليون) بتيا  ا طياب  وقيفأه أبيو عميفو وحيده بييا  الغي ية  أت عليميا مبيا يعمليون مين احنيدا  م 

مييينكم طيييامعني أن يتمكنيييوا مييين أن يغل يييوحم ويف حلتيييا القيييفا وني احتفيييا   أت حيييان هللا مبيييا وعمليييون ويعمليييون بصيييريا  أو مبيييا 
يعملون ووعمليون بصيريا  ألن قوليه (حيف أييدينم عينكم وأييديكم عيننم) يفييد عميال لكيل ففيي   أت عليم نيواايحم فكفنيا 

 ق ائل العفب وأن ال ند املشفحون ذ يعة إىل التظلم منكم ابل اطل. حلكمة است قا  قووكم وحسن يعتكم بني 
( ييم اليييين حفييفوا وصييدوحم عيين املسييجد احلييفام واهلييدت معكوفييا أن ي لييغ ضلييه) اسييتئنا  انتقييل بييه ميين مقييام الثنييا  علييى  

وعياىل وجزائيه ثيواب اآلخيفة. املؤمنني الييين ابيعيوا  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم وميا احتسي وا بتليك ال يعية مين  ضيى هللا 
وخري الدنيا عاجله واجله  وضمان النصف هلم يف قتال املشفحني  وما  يأ هلم من أس اب النصف إىل وعيري املشيفحني ابمليمية 
اليت أووا هبا و ، املسلمني عن املسجد احلفام وصيد اهليدت عين أن ي ليغ بيه إىل أ ليه  فإهنيا سي ة هليم بيني العيفب و يم أوىل 

ابحلفاوة مبن يعتمفون  و م يزعمون أهنم أ يل حيفم هللا زوا ه ومعظمييه  وقيد حيان مين عيا)هتم ق يول حيل زائيف للكع ية الناس 
 من مجيع أ ل األ)اين  فال عي  هلم يف منع املسلمني ولكننم محلتنم عليه احلمية. 

 حففوا لولوا األ)اب ) اآلية. وضمري الغي ة املفتتح به عائد إىل (اليين حففوا) من قوله (ولو قاولوحم اليين   
واملقصو) ابالفتتاح بضمري م  نا السرتعا  السمع ملا ييف) بعيده مين ا يل حميا إذا جيفه حيدي  عين بطيل يف ييوم مين أايم  

 العفب ع قال قائل عثفة  و ال طن احملام،. 
للنييدا  عليينم بوصييف الكفييف. واملقصيو) ميين الصيلة  ييو مجليية (صيدوحم عيين املسييجد احليفام) وذحييف (اليييين حفيفوا) إ)ميياج  

وهليا اإل)ماج نكتة أيضا  و ، أن وصف اليين حففوا مبنزلة ايفنس صا  املوصول يف قوة املعف  بيالم ايفينس فتفييد مجلية 
( م اليين حففوا) قصيف جينس الكفيف عليى  ييا الضيمري لقصيد امل الغية لكمياهلم يف الكفيف بصيد م املعتميفين عين املسيجد 

 أن ي لغ ضله.  احلفام وصد اهلدت عن
واهليدت: مييا ينييدى إىل الكع ية ميين األنعييام  و يو ميين التسييمية ابسييم املصيد  وليييلك يسييتوت فييه الواحييد وايفمييع ححكييم  

 املصد  قال وعاىل (واهلدت والقالئد) أت األنعام املندية وقالئد ا و و  نا ايفمع. 
فه فعكف فيستعمل قاصفا ومتعداي عين ابين سييده واملعكو : اسم مفعول عكفه  إذ ألزمه املكت يف مكان  يقال: عك 

وييريه حميا يقيال:  جعيه ففجيع وجيله فجيل. وقيال أبيو علي، الفا سي،: ال أعيف  عكيف متعيداي  ودول صييغة املفعييول يف 
 قوله وعاىل (معكوفا) على أهنا لتضمني عكف معىن ح س. 
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 عن ال يت أبهنم صيدوا اهليدااي أن و ليغ ضلنيا حيي  وفائدة ذحف  يا احلال التشنيع على اليين حففوا يف صد م املسلمني 
اضطف املسلمون أن ينحفوا  يدااي م يف احلدي يية فقيد عطليوا بفعلنيم ذليك شيعرية مين شيعائف هللا  ففي، ذحيف احليال وصيويف 

 هليئة اهلدااي و ، ض وسة. 
   
 

 4076صفحة : 
 
حيف مين ميىن. ولييس امليفا): أهنيم صيدوا اهليدااي م اشيفة ومعىن صد م اهلدت: أهنم صدوا أ يل اهليدت عين الوصيول إىل املن  

 ألنه مل ينقل أن املسلمني عفضوا على املشفحني ختلية من يي ب هبدااي م إىل مكة لتنحف هبا. 
وقوله (أن ي لغ ضله) أن يكون بدل اشتمال من (اهلدت) ونوز أن يكون معموال حلف  جف ضيو  و و(عن)  أت عن  

 أن ي لغ ضله. 
احملل بكسف احلا : ضل احلل مشت  من فعل حل ضد حفم  أت املكان اليت ال فيه حنف اهلدت  و يو الييت ال نيز  و   

يريه  وذلك مبكة ابملفوة ابلنس ة للمعتمف  وليلك ملا أحصفوا أمف م  سول هللا صلى هللا علييه وسيلم أن ينحيفوا  يدينم يف 
منعو م من ذليك. ومل يث يت يف السينة أن النييب صيلى هللا علييه وسيلم أميف م مكاهنم إذ وعي  إباليه إىل مكة ألن املشفحني 

بتييوخ، جنيية معينيية للنحييف ميين أ ض احلدي ييية  وذلييك ميين ياحيية الييدين فييال طائييل ميين و ا  ا ييوض يف اشييرتاك النحييف يف 
 أ ض احلفم للمحصف. 

فة بغري علم ليدخل هللا يف  محتيه مين يشيا  (ولوال  جال مؤمنون ونسا  مؤمنات مل وعلمو م أن وطئو م فتصي كم مننم مع 
[) أو ع النع، على املشفحني سو  فعلنم من الكفف والصيد عين املسيجد 25لو وزيلوا لعيبنا اليين حففوا مننم عيااب أليما]

ملسلمني احلفام ووعطيل شعائف هللا وعده املسلمني بفتح قفيب ومغامن حثرية  مبا يدفع يفو  املشفحني بقوهتم  ويسكن وطلع ا
لتعجيل الفيتح  ف يني أن هللا حيف أييدت املسيلمني عين املشيفحني ميع ميا قيف ه انفيا مين قوليه (وليو قياولوحم الييين حفيفوا لوليوا 
األ)اب  ع ال ندون وليا وال نصريا) أنه إمنا مل أيمف املسلمني بقتال عدو م مليا صيدو م عين ال ييت ألنيه أ ا)  محية مجيع مين 

وا يف خييالل أ ييل الشييفك ال يعلمييوهنم  وعصييم املسييلمني ميين الوقييو  يف مصييائب ميين جييفا  إوييال  املييؤمنني واملؤمنييات حييان
إخواهنم  فايفملة معطوفة على مجلة (ولو قاولوحم اليين حففوا لولوا األ)اب ) أو على مجلة (و و اليت حيف أييدينم عينكم 

ففوا وصدوحم عن املسجد احلفام) اخل وبني مجلة وأيديكم عننم) اخل. وأايما حان فن، حالم معرتض بني مجلة ( م اليين ح
 (إذ جعل اليين حففوا يف قلوهبم احلمية). 

 ونظم  يه اآلية بديع يف أسلويب اإلطناب واإلناز والتفنن يف االنتقال و شاقة حلماوه.  
منيات بييننم. وميا بعيد و(لوال) )الة على امتنا  لوجو)  أت امتنع وعييي نا الكياففين ألجيل وجيو)  جيال ميؤمنني ونسيا  مؤ  

(لوال) م تدأ وخله ضيو  عليى الطفيقية املسيتعملة يف حيفيه ميع (ليوال) إذا حيان وعليي  امتنيا  جواهبيا عليى وجيو) شيفطنا 
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وجيو)ا مطلقيا ييري مقييد ريال  فالتقيديف: وليوال  جيال مؤمنيون ونسيا  مؤمنيات موجيو)ون  حميا ييدل علييه قوليه بعيده (ليو 
 موجو)ين بيننم  أت أن وجو)  ؤال   و اليت ألجله امتنع حصول مضمون جواب (لوال).  وزيلوا)  أت لو مل يكونوا

وإجيييفا  الوصيييف عليييى  جيييال ونسيييا  ابإل يييان مشيييري إىل أن وجيييو) م امليييانع مييين حصيييول مضيييمون ايفيييواب  يييو الوجيييو)  
 ؤمنني واملؤمنات بيننم. املوصو  إب ان أصحابه  ولكن االمتنا  ليس معلقا على وجو) اإل ان بل على وجو) ذوات امل

 وحيلك قوله (مل وعلمو م) ليس  و خلا بل وصفا كنيا إذ ليس ض  الفائدة.  
ووجه عطف (نسا  مؤمنات) مع أن وجيو) ( جيال مؤمنيون) حيا  يف  بي  امتنيا  ايفيواب ابلشيفك وميع اليتمكن مين أن  

النسيا  يال يا  أن ختصيي  النسيا  ابلييحف أنسيب مبعيىن يقول: ولوال املؤمنون  فإن مجع امليحف يف اصيطالح القيفان يتنياول 
 انتفا  املعفة بقتلنن ومبعىن وعل   محة هللا هبن. 

 ومعىن (مل وعلمو م) مل وعملوا إ اهنم إذ حانوا قد امنوا بعد خفوج النيب صلى هللا عليه وسلم مناجفا.  
    
 

 4077صفحة : 
 
مضييمومة وذال معجميية  بيين سيي ع  بسييني منمليية مفتوحيية وموحييدة فعيين جن ييي   يييم مضييمومة ونييون سيياحنة وموحييدة   

مضمومة    ويقال: س ا  بكسف السني يقال: إنه أنصا ت  ويقال: قا ت صحايب قال:  م س عة  جال ي، مننم الولييد 
ف عليى بن الوليد بن املغرية  وسلمة بن  شام  وعياش بن أيب  بيعة  وأبيو جنيدل ابين سينيل  وأبيو بصيري القفشي،  ومل أقي

اسم السابع  وعدت أم الفضل زوج الع اس بن ع د املطلب  وأحسب أن كنيتنما أم حلثوم بنت عق ة بن أيب معيي  الييت 
حلقت ابلنيب صلى هللا عليه وسلم بعد أن  جع إىل املدينة. وعن حجيف بين خليف: ثالثية  جيال ووسيع نسيوة  ولفيظ اآليية 

ن املفا) بقوله (مل وعلمو م) ما يشمل معىن نف، معففة أشخاصنم ومعىن نف، يقتض، أن النسا  أحثف من اثنتني. والظا ف أ
العلم مبا يف قلوهبم  فيفيد األول أهنم ال يعلمنم حثري منكم  ن حيان يف احلدي يية مين أ يل املدينية ومين معنيم مين األعيفاب 

ن  ويفيد الثاين أهنم ال يعلميون ميا يف فنم ال يعففون أشخاصنم فال يعففون من حان مننم مؤمنا وإن حان يعففنم املناجفو 
 قلوهبم من اإل ان أو ما أحدثوه بعد مفا قتنم من اإل ان  أت ال يعلم ذلك حله ايفيو من املناجفين واألنصا . 

 و(أن وطئو م) بدل اشتمال من ( جال) ومطوفه  أو من الضمري املنصوب يف (مل وعلمو م) أت لوال أن وطئو م.  
 ابلفجل  ويستعا  لإلاب)ة واإل الك  وقد مجعنما احلا ث بن وعلة الي ل، يف قوله:           والوك : الدوس 
 ووطئتنا وطأ على حن                       وك  املقيد انبت اهلفم واإلصابة: حلال ما يصيب.   
ائنم ومن أجلنم معفة حنتم وتقون و(من) يف قوله (مننم) لالبتدا  اقازت الفاجع إىل معىن التس ب  أت فتلحقكم من جف  

 حلاقنا لو حنتم وعلموهنم. 
واملعفة: مصد  ميم، من عفه  إذا ) اه  أت أصابه مبا يكف ه ويش  عليه من ضف أو ييفم أو سيو  قالية  فني،  نيا جتميع  

يتث تيوا فييمن يقتلونيه  ما يلحقنم إذا أحلقوا أضفا ا ابملسلمني من )ايت قتليى  وييفم أضيفا   ومين إع يلحي  القياولني إذا مل 
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ومن سو  قالة يقوهلا املشفحون ويشيعوهنا يف الق ائل أن ضمدا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه مل ين  أ ل )يننم من ضيف م 
 ليكف وا العفب يف اإلسالم وأ له. 

فيتلحقكم مين جيفائنم  وال ا  يف (بغري علم) للمالبسة  أت مالبسني النتفا  العلم. واقيفو  هبيا متعلي  ب(وصيي كم)  أت 
 مكا ة ال وعلموهنا حىت وقعوا فينا. 

و يا نف، علم اخف يري العلم املنف، يف قوله (مل وعلمو م) ألن العلم املنف، يف قوله (مل وعلمو م)  يو العليم أبهنيم مؤمنيون  
يف قوليه (بغيري عليم)  يو العليم ابليت انتفاؤه س ب إ الك يري املعلومني اليت وس ب عليه حلال املعفة. والعلم املنف، كنييا 

بلحييال املعييفة ميين وطييأهتم التييابع لعييدم العلييم إب ييان القييوم املنلكييني و ييو العلييم اليييت انتفيياؤه يكييون سيي  ا يف اإلقييدام علييى 
 إ الحنم. 

والالم يف قوله (ليدخل هللا يف  محتيه مين يشيا ) للتعلييل واملعليل واقيع ال مفيفوض  فنيو وجيو) شيفك (ليوال) الييت وسي ب  
عليه امتنا  جواهبا فاملعلل  و  ب  ايفواب ابلشفك  أت لوال وجو)  جال مؤمنني ونسا  مؤمنيات لعييبنا الييين حفيفوا وأن 
 يا الفب  ألجيل  محية هللا مين يشيا  مين ع يا)ه إذ  حيم هبييا االمتنيا  جييو املسيلمني أبن سيلمنم مين معيفة ولحقنيم وأن 

علييوم  و حييم املييؤمنني واملؤمنييات بنجيياهتم ميين اإل ييالك  و حييم املشييفحني أبن أبقييى هلييم قييوهتم يف النفييوس والعييدة إىل أمييد م
است قا م لعلنم يسلمون أو يسيلم أحثيف م حميا حصيل بعيد فيتح مكية  و حيم مين أسيلموا ميننم بعيد ذليك بثيواب اآلخيفة  

 فالفمحة  نا شاملة لفمحة الدنيا و محة اآلخفة. 
 الة  محته يف الدنيا واآلخفة أو فينما معا. و(من يشا ) يعم حل من أ ا) هللا من  يه احل 
وعيل ب(ميين يشييا ) ملييا فيييه ميين  ييول أصيينا  حثييرية وملييا فيييه ميين اإلنيياز وملييا فيييه ميين اإلشييا ة إىل احلكميية اليييت اقتضييت  

 مشيئة هللا  محة أولئك. 
و وزيليوا)  ونيوز اعت يا  جيواب وجواب (لوال) نوز اعت ا ه ضيوفا )ل عليه جواب (ليو) املعطوفية عليى (ليوال) يف قوليه (لي 

(ليو) مفو طييا عليى وجييه وشي يه التنيياز  بيني شييفط، (ليوال) و(لييو) ملفجيع الشييفطني إىل معيىن واحييد و يو االمتنييا  فيإن (لييوال) 
 حف  امتنا  لوجو) أت ودل على امتنا  جواهبا لوجو) شفطنا. 

نا فحكيم جوابينمييا واحيد  و ييو االمتنيا   وإمنييا و(ليو) حيف  امتنييا  المتنيا   أت وييدل عليى امتنييا  جواهبيا المتنيا  شييفط 
 رتلف شفطامها فشفك (لو) منتف وشفك (لوال) مث ت. 

    
 

 4078صفحة : 
 
وضمري (وزيلوا) عائد إىل ما )ل عليه قوله (ولوال  جال مؤمنون) اخل من مجع  تل  فيه املؤمنون واملؤمنات مع املشيفحني    

 حما )ل عليه قوله (مل وعلمو م). 
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والتزيل: مطاو  زيله إذا أبعده عن مكان  وزيلنم  أت أبعد بعضنم عن بعض  أت ففقنم قيال وعياىل (فزيلنيا بييننم) و يو  
 نا مبعىن التففل والتميز من يري مفاعاة مطاوعة لفعل فاعل ألن أفعال املطاوعة حثريا ميا وطلي  إل ا)ة امل الغية لداللية زاي)ة 

 ل من أصول اللغة. امل ىن على زاي)ة املعىن وذلك أص
 واملعىن: لو وففل املؤمنون واملؤمنات عن أ ل الشفك لسلطنا املسلمني على املشفحني فعيبوا اليين حففوا عياب السيف.  
فإسيينا) التعييييب إىل هللا وعيياىل ألنييه أيمييف بييه ويقييد  النصييف للمسييلمني حمييا قييال وعيياىل (قيياولو م يعيييهبم هللا أبيييديكم) يف  

 سو ة بفا ة. 
(من) يف قوله (مننم) للت عيض  أت لعيبنا الييين حفيفوا مين ذليك ايفميع املتفيفل املتمييز ميؤمننم عين حيافف م  أت حيني و 

 يصري ايفمع مشفحني خلصا وحد م. 
ومجلة (لو وزيلوا) إىل اخف ا بيان يفملية (وليوال  جيال مؤمنيون) إىل اخف يا  أت ليوال وجيو)  جيال ميؤمنني اخل منيدجمني يف  

 شفحني يري مفرتقني لو افرتقوا لعيبنا الكاففين مننم. مجاعة امل
 وعدل عن ضمري الغي ة إىل ضمري املتكلم يف قوله (لعيبنا اليين حففوا) على طفيقة االلتفات.  
(إذ جعل اليين حففوا يف قلوهبم احلمية محية ايفا لية فأنزل هللا سيكينته عليى  سيوله وعليى امليؤمنني وأليزمنم حلمية التقيوى  
[) ظف  متعل  بفعل (صدوحم) أت صدوحم صدا ال عي  هلم فيه 26انوا أح  هبا وأ لنا وحان هللا بكل ش،  عليما]وح

وال )اع، إليه إال محية ايفا ليية  وإال فيإن امليؤمنني جيا وا مسياملني معظميني حفمية الكع ية سيائقني اهليدااي لنفيع أ يل احليفم 
ة ايفا ليية يطيت عليى عقيوهلم فصيمموا عليى منيع املسيلمني  ع ال النيزا  فليس من الفشد أن  نعوا عن العمفة ولكين محيي

بني الطائفتني إىل املصاحلة على أن يفجع املسلمون  يا العام وعلى أن املشفحني  كنو م من العمفة يف القابل وأن العامني 
 سوا  عند م ولكننم أ ا)وا التشف، ملا يف قلوهبم من اإلحن على املسلمني. 

علي   يا الظف  بفعل (وصدوحم) مشعفا بتعليل الصد بكونه محية ايفا لية ليفيد أن احلميية متمكنية ميننم وظنيف فكان و 
 مننا اك  ا فمننا الصد عن املسجد احلفام. 

واحلميية: األنفية  أت االسيتنكا  مين أميف ألنيه ييفاه يضاضية علييه وأحثيف إطيالل ذليك عليى اسيتك ا  ال موجيب ليه فيإن   
 و إاب  الضيم. حان ملوجب فن

وملا حان صد م الناس عن زاي ة ال يت بال ح  ألن ال يت بيت هللا ال بيتنم حان )اع، املنع جمف) احلميية قيال وعياىل (وميا   
 حانوا أوليا ه). و(جعل) مبعىن وضع  حقول احلفيفت يف املقامة األخرية  اجعل املوت نصب عينيك    وقول الشاعف:          

 العييني وضييمري (جعييل) نييوز أن يكييون عائييدا إىل اسييم ايفالليية يف قولييه (ليييدخل هللا يف  محتييه) ميين قولييه وإنييد نعييل يف  
 (لعيبنا اليين حففوا) والعدول عن ضمري املتكلم إىل ضمري الغي ة التفات. 

ملفعيول الثياين و(اليين حفيفوا) مفعيول أول ل(جعيل). و(احلميية) بيدل اشيتمال من(الييين حفيفوا)  و(يف قليوهبم) يف ضيل ا 
ل(جعل)  أت ختلقوا ابحلمية فن، )افعة هبم إىل أفعاهلم ال يفاعون مصلحة وال مفسدة فكيلك حني صدوحم عن املسجد 

 احلفام. 
 و(يف قلوهبم) متعل  ب(جعل)  أت وضع احلمية يف قلوهبم.  
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ودحيده ميا اصيل ليو قيال (إذ جعيل  وقوله (محية ايفا لية) عطف بيان للحمية قصد من إمجاله ع وفصيله وقفيف مدلوله 
 اليين حففوا يف قلوهبم محية ايفا لية). 

وإضييافة احلمييية إىل ايفا لييية لقصييد حتقري ييا ووشيينيعنا فإهنييا ميين خليي  أ ييل ايفا لييية فييإن ذلييك انتسيياب ذم يف اصييطالح  
 القفان حقوله (يظنون اب  يري احل  ظن ايفا لية) وقوله (أفحكم ايفا لية ي غون). 

 يعكس ذلك إضافة السكينة إىل ضمري هللا وعاىل إضافة وشفيف ألن السكينة من األخالل الفاضلة فن، مو  ة إهلية. و  
ووففيع (فأنزل هللا سكينته على  سيوله وعليى امليؤمنني)  عليى (إذ جعيل الييين حفيفوا)  ييؤذن أبن امليؤمنني و)وا أن يقياولوا  

 ا من صد م عننا ولكن هللا أنزل علينم السكينة. املشفحني وأن يدخلوا مكة للعمفة عنوة يض 
    
 

 4079صفحة : 
 
واملف) ابلسكينة: الث ات واألانة  أت جعل يف قلوهبم التأين وصف  عننم العجلية  فعصيمنم مين مقابلية احلميية ابلغضيب   

 واالنتقام فقابلوا احلمية ابلتعقل والتث ت فكان يف ذلك خري حثري. 
نكت املعنوية مقابلة (جعل) ب(أنزل) يف قوله (إذ جعل اليين حففوا يف قلوهبم احلمية) وقوله (فأنزل ويف  يه اآلية من ال 

هللا سكينته) فدل على شف  السكينة على احلمية ألن اإلنزال ختييل للففعة وإضافة احلمية إىل ايفا لية  وإضيافة السيكينة 
 إىل اسم ذاوه. 

حلمة التقوى)  أت جعل حلمة التقوى الزمة هلم ال يفا قوهنا  أت قفن بييننم وبيني  وعطف على إنزال هللا سكينته (ألزمنم   
حلمة التقيوى ليكيون ذليك مقابيل قوليه (وصيدوحم عين املسيجد احليفام) فإنيه مليا  بي  صيد م املسيلمني عين املسيجد احليفام 

لتعلييل حميا قيدمناه انفيا  بي  مالزمية ابلظف  يف قوليه (إذ جعيل الييين حفيفوا يف قليوهبم احلميية محيية ايفا ليية)  بطيا يفييد ا
املسيلمني حلميية التقييوى إبنييزال السيكينة يف قلييوهبم  ليكييون إنييزال السيكينة يف قلييوهبم  و ييو ظييامف ابطيين  مييؤثفا فييينم عمييال 
ظا فاي و و مالزمتنم حلمة التقوى حما حانت محية ايفا لية  ، الييت )فعيت الييين حفيفوا إىل صيد املسيلمني عين املسيجد 

 . احلفام
وضمري النصب يف (وألزمنم) عائد إىل (املؤمنني) ألهنم  م اليين عوض هللا يض نم ابلسكينة ومل يكن  سيول هللا مفا قيا  

 السكينة من ق ل. 
و(حلمة التقوى) إن محلت على ظا ف معىن (حلمة) حانت من ق ييل األلفياجل وإطيالل الكلمية عليى الكيالم شيائع  قيال  

ا) ففسفت الكلمية  نيا أبهنيا قيول: ال إليه إال هللا. و وت  ييا عين أيب حعيب عين النييب صيلى هللا وعاىل (إهنا حلمة  و قائلن
عليييه وسييلم فيمييا  واه الرتميييت  وقييال:  ييو حييدي  يفيييب. قلييت: يف سيينده: ثييويف  ويقييال: ثييو  بيين أيب فاختيية قييال فيييه 

فيفة وسلمة بن األحو  مثله مففوعا وحلنا الدا قطين:  و مرتوك  وقال أبو حامت:  و ضعيف. و وى ابن مف)وية عن أيب  
ضعيفة األسانيد. و وت وفسري ا بيلك عند عد) حثري من الصحابة. ومعىن إلزامه إاي م حلمة التقوى: أنه قد  هلم الث ات 
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لنيا  علينا قوال بلفظنا وعمال مبدلوهلا إذ فائدة الكالم حصول معناه  فإطالل (الكلمة)  نا حإطالقة يف قوليه وعياىل (وجع
 حلمة ابقية يف عق ه) يعين هبا قول إبفا يم ألبيه وقومه (إنين بفا   ا وع دون إال اليت فطفين فإنه سيندين). 

وإضيافة (حلميية) إىل (التقيوى) علييى  ييا التفسييري إضيافة حقيقييية. ومعيىن إضييافتنا: أن حلمية الشيينا)ة أصيل التقييوى فييان  
 على ذلك شعب التقوى حلنا. أساس التقوى اجتناب ع ا)ة األصنام  ع وتفف  

و ويت أقوال أخفى يف وفسري (حلمة التقوى) مبعىن حالم اخف من الكلم الطيب و ، وفاسري ال والئم سيال الكيالم وال  
نظمييه. ونييوز أن حتتمييل (حلميية) علييى يييري ظييا ف معنا ييا فتكييون مقحميية ووكييون إضييافتنا إىل التقييوى إضييافة بيانييية  أت  

 املعىن: وألزمنم التقوى على حد إقحام لفظ اسم يف قول ل يد:           حلمة  ، التقوى  ويكون
إىل احلول ع اسم السالم عليكما ومنه قوله وعاىل (و ا ك اسم  بك) على أحد التفسريين فيه. ويدخل يف التقيوى ابتيدا    

 ووحيد هللا وعاىل. 
 اه حإطالل االسم يف قول النابغة:          ونوز أن يكون لفظ (حلمة) مطلقا على حقيقة الش، . ومجا  معن 
ن ئيت ز عية والسيفا ة حاينيا                      ينيدت إىل يفائيب األشعييا  ويؤييد  ييا الوجيه ميا نقيل عين جما يد أنييه   

قيال: حلميية التقييوى: اإلخييال . فجعييل (الكلميية) معييىن ميين التقييوى. فيياملعىن علييى  يييين الييوجنني األخييريين: أهنييم ختلقييوا 
لتقوى ال يفا قوهنا فاستعري اإللزام لدوام املقا نة. و ييان الوجنيان ال يعا ضيان وفسيري حلمية (التقيوى) بكلمية (الشينا)ة) اب

 املفوت عن  سول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ يكون ذلك وفسريا  زئ، من التقوى  و أ م جزئياهتا  أت وفسري مثال. 
ابلعنيد  فيكيون اإلليزام عليى  ييا مبعيىن اإلنياب  أت أميف م أبن يفيوا مبيا عا يدوا وعن احلسن: أن حلمة (التقوى) الوفيا   

 عليه للمشفحني وال ينقضوا عند م  فليلك مل ينقض املسلمون العند حىت حان املشفحون  م اليين ابتدأوا بنقضه. 
وليك الكلمية يف حيال حيانوا فييه  واليواو يف (وحيانوا أحي  هبيا) واو احليال  وايفملية حيال مين الضيمري املنصيوب  أت أليزمنم 

أح  هبا وأ لنا  ن مل يلزمو ا و م اليين مل يق لوا التوحييد عليى حنيو قوليه وعياىل (وإن حانيت لك يرية إال عليى الييين  يدى 
 هللا). 

   
 

 4080صفحة : 
 
 هللا وعاىل. وج،  بفعل حانوا لداللتنا على أن  يه األحقية  اسخة فينم حاصلة يف الزمن املاض،  أت يف قد    
 واملعىن: أن نفوس املؤمنني حانت متنيئة لق ول حلمة التقوى والتزامنا مبا أ شد ا هللا إليه.   
واملفضل عليه مقد  )ل عليه ما وقدم  أت أح  هبا من اليين حففوا والييين جعيل هللا يف قليوهبم احلميية ألن هللا قيد  هليم  

 كفف. االستعدا) لإل ان )ون اليين أصفوا على ال
 وأ ل الش،  مستحقه  واملعىن أهنم حانوا أ ل حلمة التقوى ألهنا وناسب ضمائف م وما انطوت عليه قلوهبم.  
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و يه األ لية مثل األحقية متفاووة يف الناس وحلما ا تدى أحد من املشيفحني إىل اإلسيالم )ل ا تيداؤه عليى أنيه حصيلت  
 له  يه األ لية لبسالم. 

كل ش،  عليما) ويييل  أت وس   يف علم هللا ذلك يف عموم ما أحياك بيه عليم هللا مين األشييا  جميفى ومجلة (وحان هللا ب 
 وكوينه على حنو علمه. 

(لقد صدل هللا  سوله الفؤاي ابحل  لتدخلن املسجد احلفام إن شيا  هللا امنيني ضلقيني   وسيكم ومقصيفين ال ختيافون فعليم  
[) استئنا  بياين انشئ عن قوله (فأنزل هللا سيكينته عليى  سيوله وعليى 27في ا]ما مل وعلموا فجعل من )ون ذلك فتحا ق

املؤمنني) و)حض ما خامف نفوس ففي  من الفشل أو الشك أو التحري وو يني ميا أنعيم هللا بيه عليى أ يل بيعية الفضيوان مين 
يييه وسييلم. ذلييك أن  سييول هللا ثييواب الييدنيا واآلخييفة إىل حشييف شيي نة عفضييت للقييوم يف  ؤاي  ا ييا  سييول هللا صييلى هللا عل

صلى هللا عليه وسلم  أى  ؤاي ق ل خفوجه إىل احلدي ية  أو و و يف احلدي ية: حأنه وأصحابه قد )خلوا مكة امنني وحلقيوا 
 وقصفوا.  كيا حانت الفؤاي جمملة ليس فينا وقو  ح  وال عمفة  واحلالل والتقصري مناسب لكلينما. 

وسييلم  ؤايه علييى أصييحابه فاست شييفوا هبييا وعلو ييا أهنييم )اخلييون إىل مكيية بعمييفهتم اليييت  وقيي   سييول هللا صييلى هللا عليييه 
خفجوا ألجلنا  فلما جفى الصلح ود ب النياس إىل القفيول أك  بعيض املنيافقني ذحيف اليفؤاي فقيالوا: فيأين اليفؤاي فيوهللا ميا 

ه: إن املنييام مل يكيين موقتييا بوقييت وأنييه سيييدخل )خلنييا املسييجد احلييفام وال حلقنييا وقصييفان? فقييال هلييم أبييو بكييف  ضيي، هللا عنيي
 وأنزل هللا وعاىل  يه اآلية. 

واملعىن أن  ؤاي  سول هللا صلى هللا عليه وسلم ح  وأن هللا أوحى إليه هبا وأهنا وإن مل وقع يف ولك القضية فسيتحق  بعيد  
ي ويف إخ ييا  الفسييول صييلى هللا عليييه وسييلم ذلييك وحييأن احلكميية يف إ ا ة هللا  سييوله صييلى هللا عليييه وسييلم ولييك الييفؤاي أايمئيي

أصحابه هبا: أن هللا أ)خل بييلك عليى قليوهبم الثقية بقيوهتم ووفبيية ايفيفا ة عليى املشيفحني يف )اي  يم فتسيلم قليوهبم مين ميا  
لعضييو ايفينب فيإن األميفاض النفسيية إذا اعيرتت النفييوس ال ول ي  أن ويرتك فينيا بقيااي الييدا  زمياان حميا و قيى اك  امليفض يف ا

 املفيض بعد النقا ة زماان حىت وفجع إىل العضو قووه األوىل بعد مدة مناس ة. 
وووحيد ا ل رف  (قد) إلبطيال شي نة املنيافقني الييين قيالوا: فيأين اليفؤاي? ومعيىن (صيدل هللا  سيوله اليفؤاي) أنيه أ اه  ؤاي  

 يلك. صا)قة ألن  ؤاي األن يا  وح، فةلت إىل معىن ا ل فوصفت ابلصدل ل
 و يا وطمني هلم أبن ذلك سيكون ال ضالة و و يف حني نزول اآلية ملا اصل بقفينة قوله (إن شا  هللا).  
ووعدييية (صييدل) إىل منصييوب كن بعييد مفعولييه ميين النصييب علييى نييز  ا ييافض املسييمى ابحلييي  واإليصييال  أت حييي   

م: صيدل هللا  سيوله يف اليفؤاي حقوليه وعياىل (صيدقوا ميا ايفا  وإيصيال الفعيل إىل اقيفو  ابلعميل فييه النصيب. وأصيل الكيال
 عا دوا هللا عليه). 

وال ا  يف (ابحل ) للمالبسة و و ظف  مستقف وقع صفة ملصد  ضيو   أت صدقا مالبسيا احلي   أو وقيو  حياال صيفة  
 ملصد  ضيو   أت صدقا مالبسا وقع حاال من الفؤاي. 

 نت  ؤاي صا)قة وحانت جمعولة ضكمة و ، ما قدمناه انفا. واحل : الغفض الصحيح واحلكمة  أت حا 
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 4081صفحة : 

 
ومجلة (لتيدخلن املسيجد احليفام) إىل اخف يا نيوز أن يكيون بيياان يفملية (صيدل هللا) ألن معيىن (لتيدخلن) حتقيي  )خيول   

ة فيميا يتحقي  يف املسيتق ل. و يييا املسيجد احليفام يف املسيتق ل فييعلم منيه أن اليفؤاي إخ يا  بيدخول مل يعيني زمنيه فني، صيا)ق
ون يه لليين مل يتفطنوا ليلك فجزموا أبن  ؤاي )خول املسجد وقتض، )خوهلم إليه أايمئي وميا ذليك مبفنيوم مين اليفؤاي وحيان 
حقنيم أن يعلمييوا أهنييا وعييد مل يعييني إابن موعييو)ه وقييد فنييم ذلييك أبيو بكييف إذ قييال هلييم: إن املنييام مل يكيين موقتييا بوقييت وأنييه 

 . وقد جا  يف سو ة يوسف (وقال اي أبت  يا دويل  ؤايت من ق ل). سيدخل
 وليست  يه ايفملة بياان للفؤاي ألن صيغة القسم ال والئم ذلك.   
واألحسيين أن وكييون مجليية (لتييدخلن املسييجد احلييفام) اسييتئنافا بيانيييا عيين مجليية (صييدل هللا  سييوله) أت سيييكون ذلييك يف  

 عند قوله (ابحل ) ليظنف معىن االستئنا .  املستق ل ال ضالة فين غ، الوقف
وقوله (إن شا  هللا) من شأنه أن يييل به ا ل املستق ل إذا حان حصوله مرتاخيا  أال وفى أن اليت يقال له: افعيل حييا   

ن مييع فيقيول: أفعييل إن شييا  هللا  ال يفنييم ميين حالميه أنييه يفعييل يف احلييال أو يف املسييتق ل القفيييب بيل يفعلييه بعييد زميين ولكيي
 حتقي  أنه يفعله. 

ولييلك دوليوا قوليه وعياىل يف سيو ة يوسيف (وقيال ا)خليوا مصيف إن شيا  هللا امنيني) أن (إن شيا  هللا) لليدخول ميع وقيديف  
األمن ألنه قال ذلك حني قد )خلوا مصف. أما ما يف  يه اآلية فنو من حالم هللا فال يناس ه  يا احملميل. ولييس املقصيو) 

تزام الوعد  و يا من استعماالت حلمية (إن شيا  هللا). فلييس  يو مثيل اسيتعماهلا يف اليميني فإهنيا حينئيي منه التنصل من ال
للثنيا ألهنا يف موضع قوهلم: إال أن يشا  هللا  ألن معىن: إال أن يشا  هللا: عدم الفعل  وأما إن شيا  هللا  الييت وقيع موقيع: 

املوعو) به صا)ل بدخوهلم مكة ابلعميفة سينة سي ع و ي، عميفة القضيية  فيإهنم إال أن يشا  هللا  فمعناه إن شا  هللا الفعل.و 
)خليوا املسيجد احلييفام امنيني وحليي  بعضينم وقصيف بعضيينم ييري خييائفني إذ حيان بييننم وبييني املشيفحني عنييد  وذليك أقييفب 

ا )خوهلم مكة يوم )خول بعد  يا الوعد  وصا)ل بدخوهلم املسجد احلفام عام حجة الو)ا   وعدم ا و  فيه أظنف. وأم
الفيتح فليم يكونييوا فييه ضيفمني. قييال ماليك يف املوطيأ بعييد أن سيال حيدي  قتييل ابين خطيل يييوم الفيتح  ومل يكين  سييول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يومئي ضفما وهللا أعلم  . 
مكن مين إمتيام و(ضلقني   وسكم) حال من ضيمري (امنيني) وعطيف علييه (ومقصيفين) والتحليي  والتقصيري حنايية عين اليت 

احل  والعمفة وذلك مين اسيتمفا  األمين عليى أن  ييه احلالية حكيت ميا  اه  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم يف  ؤايه  أت 
 ال  من  ام احلل  ويقصف من  ام التقصري  أت ال يعجلنم ا و  عن احلل  فيقتصفوا على التقصري. 

مؤحييدة ل(امنييني) دحيييدا ابملييفا)  للدالليية علييى أن األميين حامييل  ومجليية (ال ختييافون) يف موضييع احلييال فيجييوز أن وكييون 
ضق   ونيوز أن وكيون حياال مؤسسية عليى أن (امنيني) معميول لفعيل (ويدخلن) وأن (ال ختيافون) معميول ل(امنيني)  أت 
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 ييا ييومئ امنني أمن من ال را   أت ال ختافون يد ا. وذلك إ ا  إىل أهنم يكونون أشد قوة من عدو م اليت أمننم  و 
 إىل حكمة دخري )خوهلم مكة إىل عام قابل حي  يز)ا)ون قوة واستعدا)ا و و أظنف يف )خوهلم عام حجة الو)ا . 

والفا  يف قوله (فعلم ما مل وعلموا) لتففيع األخ ا  ال لتففيع املخل به ألن علم هللا ساب  على )خيوهلم وعليى اليفؤاي املؤذنية  
 عاىل (فعلم ما يف قلوهبم). بدخوهلم حما وقدم يف قوله و

ويف إيثا  فعيل (جعيل) يف  ييا الرتحييب )ون أن يقيول: فيتح لكيم مين )ون ذليك فتحيا قفي يا أو حنيوه إفيا)ة أن  ييا الفيتح  
أمفه عجيب ميا حيان ليحصيل مثليه ليوال أن هللا حونيه  وصييغة املاضي، يف (جعيل) لتنزييل املسيتق ل احملقي  منزلية املاضي،  أو 

 (قد ). و()ون)  نا مبعىن (يري)  و(من) ابتدائية أو بيانية. واملعيىن: فجعيل فتحيا قفي يا لكيم زاي)ة عليى ألن (جعل) مبعىن
ما وعدحم مين )خيول مكية امنيني. و ييا الفيتح أوليه  يو فيتح خييل الييت وقيع ق يل عميفة القضيية و ييا القفييب مين وقيت 

 الصلح. 
 [)  28لدين حله وحفى اب  شنيدا]( و اليت أ سل  سوله ابهلدى و)ين احل  ليظنفه على ا 
 

 4082صفحة : 
 
زاي)ة حتقييي  لصييدل الييفؤاي أبن اليييت أ سييل  سييوله صييلى هللا عليييه وسييلم هبيييا الييدين مييا حييان لرييييه  ؤاي صييا)قة. فنيييه   

ظنف لك ايفملة دحيد للتحقي  املستفا) من حف  (قد) والم القسم يف قوله (لقد صدل هللا  سوله الفؤاي ابحل ). وهبيا ي
 حسن موقع الضمري واملوصول يف قوله ( و اليت أ سل  سوله) ألن املوصول يفيد العلم مبضمون الصلة يال ا. 

والضمري عائد إىل اسم ايفاللة يف قوله (لقد صدل هللا  سوله الفؤاي)  و م يعلمون أن  ؤاي الفسول صلى هللا عليه وسلم   
 املعلومتني عند م حني مل نفوا على موجب العلم هبما فخامفهتم ظنون ال وليي  وح، من هللا فنو ييحف م هباوني احلقيقتني

مبن يعلم أن  ؤاي الفسول وح، وأن املوح، له  و اليت أ سله فكيف يفيه  ؤاي يري صا)قة. ويف  يا ويحري ولوم للميؤمنني 
 . اليين يفلوا عن  يا ووعفيض ابملنافقني اليين أ)خلوا الرت)) يف قلوب املؤمنني

وال ا  يف (ابهلدى) للمصاح ة و و متعل  ب(أ سل). واهلدى أطل  على ما بيه اهليدى  أت حقوليه وعياىل (ذليك الكتياب  
 ال  يب فيه  دى للمتقني)  وقوله (شنف  مضان اليت أنزل فيه القفان  دى للناس). 

األحكام أصوهلا وففوعنا  يا أوحي، وعطف ()ين احل ) على اهلدى ليشمل ما جا  به الفسول صلى هللا عليه وسلم من  
به إىل الفسول صلى هللا عليه وسلم سوى القفان من حل وح، بكالم مل يقصد به اإلعجاز أو حان من سنة الفسول صيلى 

 هللا عليه وسلم. 
احلي ):  ونوز أن يكون املفا) (ابهلدى) أصول الدين من اعتقا) اإل ان وفضائل األخالل الييت هبيا وزحيية الينفس  و(بيدين 

 شفائع اإلسالم وففوعه. 
والالم يف (ليظنفه) لتعليل فعل (أ سل) ومتعلقاوه  أت أ سله بيلك ليظنف  يا الدين عليى مجييع األ)اين اإلهليية السيالفة  

 وليلك أحد ب(حله) ألنه يف معىن ايفمع. 
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ن اال وفا  احلقيق، ع أطل  جمازا عن ومعىن (يظنفه) يعليه. واإلظنا : أصله مشت  من ظنف مبعىن بدا  فاستعمل حناية ع 
الشيف  فصيا  أظنييفه مبعيىن أعيياله  أت ليشيففه علييى األ)اين حلنيا  و يييا حقوليه يف حيي  القيفان (مصييدقا مليا بييني يدييه ميين 

 الكتاب ومنيمنا عليه). 
بقوليه (وحفيى اب  وملا حان املقصو) من قوله ( و اليت أ سل  سوله ابهلدى) اخل الشينا)ة أبن اليفؤاي صيدل ذييل ايفملية  

 شنيدا) أت أجزأوكم شنا)ة هللا بصدل الفؤاي إىل أن وفوا ما صدقنا يف اإلابن. 
 ووقدم الكالم على نظري (وحفى اب  شنيدا) يف اخف سو ة النسا .  
سيما م يف (ضمد  سول هللا واليين معه أشدا  على الكفا   محا  بيننم وفينم  حعا سجدا ي تغون فضال من هللا و ضواان  

وجييو نم ميين أثييف السييجو)) ملييا بييني صييدل الفسييول صييلى هللا عليييه وسييلم يف  ؤايه واطمأنييت نفييوس املييؤمنني أعقييب ذلييك 
 بتنويه شأن الفسول صلى هللا عليه وسلم والثنا  على املؤمنني اليين معه. 

 سيوله) يف اآليية ق لنيا. و ييا مين و(ضمد) خل م تدأ ضيو   وقديفه:  و ضمد يعو)  يا الضمري احمليو  على قوليه ( 
حي  املسند اليت وصفه السكاح،  ابحلي  اليت االستعمال وا ) عليى ويفك املسيند إلييه وويفك نظيائفه  . قيال التفتيزاين 
يف املطول  ومنه قيوهلم بعيد أن يييحفوا  جيال: فيىت مين شيأنه حييا وحييا  و يو أن يييحفوا اليداي  أو املنيازل  بيع حييا وحييا  . 

 لة املفتاح (ففاجعنما)  أت العقل السليم والط ع املستقيم  يف مثل قوله:          ومن أمث
 سأشكف عمفا إن وفاخت منييتي،                      أاي)ت مل متنن وإن  ي، جيليت   
 ىت. فىت يري ضجوب الغىن عن صديقه                      وال مظنف الشكوى إذا النعل زلت إذ مل يقل:  و ف  
و يييا املعييىن  ييو األظنييف  نييا إذ ليييس املقصييو) إفييا)ة أن ضمييدا  سييول هللا وإمنييا املقصييو) بيييان  سييول هللا ميين  ييو بعييد أن  

أجفى عليه مين األخ يا  مين قوليه (لقيد صيدل هللا  سيوله اليفؤاي ابحلي ) إىل قوليه (ليظنيفه عليى اليدين حليه) فيعتيل السيامع  
عنه هبيه األخ ا ? فيقال له: ضمد  سول هللا  أت  و ضمد  سيول هللا. و ييا مين  حاملشتال إىل بيان: من  يا املتحدث

 العناية واال تمام بيحف مناق ه صلى هللا عليه وسلم. 
 فتعتل ايفملة احمليو  م تدؤ ا مستأنفة استئنافا بيانيا.  
 وفيه وجوه أخف ال ختفى  واألحسن مننا  يا.  
   
 

 4083صفحة : 
 
  على إبطال جحو) املشيفحني  سيالته حيني امتنعيوا مين أن يكتيب يف صيحيفة الصيلح   ييا ميا قاضيى علييه ويف  يا ندا  

 ضمد  سول هللا. وقالوا: لو حنا نعلم أنك  سول هللا ما صد)انك عن ال يت  . 
صيحاب  سيول هللا وقوله (واليين معه) نوز أن يكون م تدأ و(أشدا ) خلا عنه وما بعده إخ يا   واملقصيو) الثنيا  عليى أ 

 صلى هللا عليه وسلم. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ومعىن (معه): املصاح ة الكاملة ابلطاعة والتأييد حقوله وعاىل (وقال هللا إين معكيم). وامليفا): أصيحابه حلنيم ال خصيو   
 أ ل احلدي ية. 

حنيني قيال  سيول هللا  وإن حانوا  م املقصو) ابتدا  فقد عففوا بصدل ما عا دوا عليه هللا  وليلك ملا اهنزم املسلمون ييوم  
 صلى هللا عليه وسلم للع اس بن ع د املطلب ان) اي أصل املفة. 

ونييوز أن يكييون (واليييين معييه) عطفييا علييى ( سييوله) ميين قولييه ( ييو اليييت أ سييل  سييوله ابهلييدى و)ييين احليي ). والتقييديف:  
الفسيول صيلى هللا علييه وسيلم حقوليه وأ سل اليين معه  أت أصحابه على أن املفا) ابإل سال ما يشيمل اإلذن هليم بواسيطة 

وعاىل (إذ أ سلنا إلينم اثنني) اآلية فإن املفسلني إىل أ ل أنطاحية حانوا من احلوا يني  أمف م عيسى بنشف اهلدى والتوحييد. 
 فيكيون اإل سييال ال عي  لييه يف قولييه وعياىل (بعثنييا عليييكم ع يا)ا لنييا) وعلييى  ييا يكييون (أ سييلنا) يف  ييه اآلييية مسييتعمال يف

 حقيقته وجمازه. 
و(أشدا ): مجع شديد  و و املوصو  ابلشدة املعنوية و ، صالبة املعاملة وقساوهتا  قال وعاىل يف وصف النيا  (علينيا  

 مالئكة يالجل شدا)). 
والشدة على الكفا :  ، الشدة يف قتاهلم وإظنا  العداوة هلم  و يا وصف مدح ألن املؤمنني الييين ميع النييب صيلى هللا  
يه وسلم حانوا  م فئة احل  ونشف اإلسالم فال يلي  هبم إال إظنا  الغضب   واحلب يف هللا وال غض يف هللا من اإل ان  عل

وأصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أقوى املؤمنني إ اان من أجل إشفال أنوا  الن وة على قليوهبم فيال جيفم أن يكونيوا أشيد 
 متيام املضييا)ة وميا حانيت حييفا يتنم للصيلح ميع الكفيا  يييوم احلدي يية و ي يتنم يف قتييل عليى الكفيا  فيإن بييني نفيوس الفيفيقني

أسفا م اليين ثقفو م يوم احلدي ية وعفا عننم النيب صلى هللا عليه وسلم إال من اك  شدهتم على الكفا  ومل وكن الحيت 
 ليه وسلم. هلم املصلحة الفاجحة على القتال وعلى القتل اليت اثف ا النيب صلى هللا ع

وليييلك حيييان أحثيييف م ضييياو ة يف إاب  الصيييلح يومئيييي أشيييد أشيييدائنم علييى الكفيييا  و يييو عميييف بييين ا طييياب وحيييان أفنمنيييم  
للمصيلحة اليييت ووخا يا النيييب صيلى هللا عليييه وسيلم يف إبييفام الصيلح أاب بكييف. وقيد قييال سينل بيين حنييف يييوم صيفني: أينييا 

   ولو نستطيع أن نف) على  سول هللا فعله لف))انه. وهللا و سوله أعلم. الناس اهتموا الفأت فلقد  أيتنا يوم أيب جندل
ع وكون أحكام الشدة على الكفا  من وجوب وندب وإابحة وأحكام صح تنم ومعاملتنم جا ية على  تلف األحيوال  

 ولعلما  اإلسالم فينا مقال  وقد وقدم حثري من ذلك يف سو ة ال عمفان ويف سو ة بفا ة. 
 ة على الكفا  اقت سو ا من شدة النيب صلى هللا عليه وسلم يف إقامة الدين قال وعاىل (ابملؤمنني  ؤو   حيم). والشد 
 وأما حوهنم  محا  بيننم فيلك من  سوخ أخوة اإل ان بيننم يف نفوسنم.  
 سلم. وقد و )ت أخ ا  أخوهتم ووفامحنم يف مواضع حثرية من القفان وحالم الفسول صلى هللا عليه و  
ويف ايفمييع هلييم بييني  يياوني ا لتييني املتضييا)وني الشييدة والفمحيية إ ييا  إىل أصييالة ا ائنييم وحكميية عقييوهلم  وأهنييم يتصييففون يف  

أخالقنييم وأعميياهلم وصييف  احلكميية والفشييد فييال وغلييب علييى نفوسيينم ضمييدة )ون أخييفى وال ينييدفعون إىل العمييل ابيف ليية 
 وعدم الفؤية. 
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ه وعيياىل (فسييو  أييت هللا بقييوم ايي نم وا ونييه أذليية علييى املييؤمنني أعييزة علييى الكيياففين) يف سييو ة ويف معييىن  يييه اآلييية قوليي 
 العقو). 

ويف وعلي  ( محا ) مع ظف  (بني) املفيد للمكان الداخل وس  ما يضا   و إليه ون يه على ان ثاث الرتاحم فينم مجيعيا  
 م ووفامحنم حايفسد الواحد إذا اشيتكى منيه عضيو اشيتكى ليه مجييع قال النيب صلى هللا عليه وسلم  جتد املسلمني يف ووا)

 ايفسد ابلسنف واحلمى  . 
 وا طاب يف (وفا م) لغري معني بل لكل من وتأوى  ؤيته إاي م  أت يفا م الفائ،.  
   
 

 4084صفحة : 
 
. و يييا ثنييا  علييينم بشييدة وإيثييا  صيييغة املضييا   للدالليية علييى وكييف  ذلييك  أت وييفا م حلمييا شييئت أن وييفا م  حعييا سييجدا  

إق اهلم على أفضل األعمال املزحية للنفس  و ، الصلوات مففوضنا وانفلتنا وأهنم يتطل ون بيلك  ضى هللا و ضوانه. ويف 
 سول  يا يف مسال الثنا  إ ا  إىل أن هللا حق  هلم ما ي تغونه. 

 ل قفة و يه سيما خاصة  ، من أثف السجو). والسيما: العالمة  ووقدم عند قوله وعاىل (وعففنم بسيما م) يف ا 
واختليف يف امليفا) ميين السييما اليييت وصيفت أبهنيا  ميين أثيف السييجو)  عليى ثالثية أحنييا  األول: أهنيا أثييف ضسيوس للسييجو)   

 الثاين أهنا من األثف النفس، للسجو)  الثال  أهنا أثف يظنف يف وجو نم يوم القيامة. 
فمية وأبيو العاليية قيال ماليك: السييما  ي، ميا يتعلي    يا نم مين األ ض عنيد السيجو) ف األول فسف مالك بن أنس وعك  

مثل ما وعل    نة النيب صلى هللا عليه وسلم من أثف الطني واملا  ملا وحف املسجد ص يحة إحيدى وعشيفين مين  مضيان. 
 وقال السعيد وعكفمة: األثف حالغدة يكون يف ج نة الفجل. 

فييون حييدوث ذلييك يف وجييو نم ولكنييه اصييل ميين يييري قصييد بسيي ب وكييف  م اشييفة ايف نيية لييب ض وليييس املييفا) أهنييم يتكل 
 وبشفات الناس  تلفة يف التأثف بيلك فال حفج على من حصل له ذلك إذا مل يتكلفه ومل يقصد به  اي . 

 وقال أبو العالية: يسجدون على الرتاب ال على األثواب.  
سن وعطا  والفبيع وجما د عن ابن ع اس وابن جز  والضحاك. فقال األعميو: مين  واىل النحو الثاين فسف األعمو واحل 

حثييفت صييالوه ابلليييل حسيين وجنييه ابلننييا . وقفيييب منييه عيين عطييا  والفبيييع بيين سييليمان. وقييال ابيين ع يياس:  ييو حسيين 
 السمت. 

 الوجوه من السنف.  وقال جما د:  و نو  من ا شو  والتواضع. وقال احلسن والضحاك: بياض وصففة وهتي  يعرتت 
واىل النحيو الثالي  فسيف سيعيد بيين ج يري أيضيا والز يفت وابيين ع ياس يف  وايية العيويف واحلسيين أيضيا وخاليد احلنفي، وعطييية  

وشينف بين حوشييب: أهنيا سيييما وكيون هليم يييوم القيامية  وقييالوا:  ي، بييياض يكيون يف الوجيه يييوم القيامية حييالقمف ليلية ال ييد  
 نعله هللا حفامة هلم. 
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أخيييفج الطيييلاين وابييين مف)وييييه عييين أيب بييين حعيييب قيييال: قيييال  سيييول هللا يف قوليييه وعييياىل (سييييما م يف وجيييو نم مييين أثيييف و  
السييجو)): النييو  يييوم القياميية  قيييل وسيينده حسيين. و ييو ال يقتضيي، وعطيييل بقييية االحتميياالت إذ حييل ذلييك ميين السييييما 

 احملمو)ة ولكن النيب صلى هللا عليه وسلم ذحف أعال ا. 
الغي ة يف قوله (وفا م  وي تغون  وسيما م يف وجو نم) عائدة إىل (اليين معه) عليى الوجيه األول  واىل حيل مين وضمائف  

 (ضمد  سول هللا واليين معه ) على الوجه الثاين. 
يحف (ذلك مثلنم يف التو اة) اإلشا ة بيلك إىل امليحو  من صفات اليين مع النيب صلى هللا عليه وسلم ألن الساب  يف ال 

 مبنزلة احلاضف فيشا  إليه هبيا االعت ا  فاسم اإلشا ة م تدأ و(مثلنم) خله. 
واملثيل يطلي  عليى احلالية العجي ية  ويطلي  عليى النظيري  أت املشييابه فيإن حيان  نيا ضميوال عليى احلالية العجي ية فيياملعىن: أن  

عل  ب(مثلنم) أو حال منه. فيحتمل أن يف التو اة الصفات امليحو ة  ، حاهلم املوصو  يف التو اة. وقوله (يف التو اة) مت
وصف قوم سيأوون ووصفوا هبيه الصفات  ف ني هللا هبيه اآلية أن اليين مع النيب صلى هللا عليه وسلم  م املقصيو) بتليك 

حاب الصفة العجي ة اليت يف التو اة  أت أن التو اة قد جا ت فينا بشيا ة مبجي،  ضميد صيلى هللا علييه وسيلم ووصيف أصي
النيب صلى هللا عليه وسلم. واليت وقفنا عليه يف التو اة  ا يصلح لتط ي   ييه اآليية  يو ال شيا ة الفمزيية الييت يف اإلصيحاح 
الثال  والثالثني من سفف التثنية من قول موسى عليه السالم  جا  الفب من سيينا وأشيفل هليم مين سيعري وويبأل مين ج يل 

 ينه ان  شفيعة هلم فأحب الشيعب مجييع قديسييه و يم جالسيون عنيد قيدمك يتق ليون فا ان  وأوى من  بوات القدس وعن 
 من أقوالك  فإن ج ل فا ان  و حيال احلجاز. 

وقوله  فأحب الشعب مجيع قديسيه  يشري إليه قوله ( محا  بيننم)  وقد وقدم من حدي  ع يد هللا بين عميفو بين العيا   
قديسيه  يفيد معىن (وفا م  حعا سجدا) ومعىن (سييما م يف وجيو نم مين أثيف  ما ينط   على  يا من سو ة الفتح. وقوله 

 السجو)). وقوله يف التو اة  جالسون عند قدمك  يفيد معىن قوله وعاىل (ي تغون فضال من هللا و ضواان). 
 ويكون قوله وعاىل (ذلك) إشا ة إىل ما ذحف من الوصف.  
   
 

 4085صفحة : 
 
ز   أخييفج شيطئه فييةز ه فاسيتغلظ فاسييتوى عليى سييوقه يعجيب الييز ا ) ابتيدا  حييالم م تيدأ. ويكييون (وميثلنم يف اإلييييل حي  

الوقف على قوله (يف التو اة) والتش يه يف قوله (حز  ) خله  و يو املثيل. و ييا  يو الظيا ف مين سييال اآليية فيكيون مشيريا 
فج لييز    يعيين عيسيى علييه السيالم  وفيميا  يو  يو ذا اليزا   قيد خي   3فقيفة  13إىل حنو قوله يف إييل مىت  اإلصحاح 

يز   سق  بعض على الطفي  فجا ت الطيو  وأحلته  إىل أن قيال  وسيق  اآلخيف عليى األ ض ايفييدة فيأعطى نيفة بعيض 
مائية واخيف سيتني واخيف ثالثيني  . قييال فقيفة  ع قيال  وأميا امليز و  عليى األ ض ايفيييدة فنيو الييت يسيمع الكلمية ويفنييم  

 أييت بثمف فيصنع بعض مائة وبعض ستني واخف ثالثني  .  و و اليت
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و يا يتضمن منا  اإل ان يف قلوهبم وأبهنم يدعون الناس اىل الدين حىت يكثف املؤمنون حما ون يت احل ية مائية سين لة وحميا   
 ون ت من النواة الشجفة العظيمة. 

حل ية ملشياهبة التفيف  اب يفوج ومشياهبة األصيل املتفيف  عنييه ويف قوليه (أخيفج شيطأه) اسيتعا ة اإلخيفاج إىل وفيف  الفيفاخ ميين ا 
 ابليت رفج شيئا من مكان. 

 والش   هبمزة يف اخفه وسكون الطا : ففاخ الز   وففو  احل ة. ويقال: أشطأ الز    إذا أخفج ففوعا.  
 ى ختفيف اهلمزة ألفا. وقفأه ايفمنو  بسكون الطا  وابهلمز. وقفأه ابن حثري (شطأه) بفتح الطا  بعد ا ألف عل 
و(از ه) قواه  و و من املؤاز ة ابهلمز و ، املعاونة و و مشيت  مين اسيم اإلزا  ألنيه يشيد ظنيف املتيز  بيه ويعينيه شيده عليى  

العمييل واحلمييل حيييا قيييل. واألظنييف عنييدت عكييس ذلييك و ييو أن يكييون اإلزا  مشييتقا ايييه ميين: از   ألن االشييتقال ميين 
يصيا  إىل )عائيه إال إذا وعيني. وصييغة املفاعلية يف (از ه) مسيتعا ة لقيوة الفعيل مثيل قيوهلم: عافياك األيا  ايفاميدة ان)  ال 

 هللا  وقوله وعاىل (واب ك فينا). 
 والضمري املففو  يف (از ه) للش    والضمري املنصوب للز    أت قوى الش   أصله.  
 ه) بدون ألف بعد اهلمزة واملعىن واحد. وقفأ ايفمنو  (فةز ه). وقفأه ابن ذحوان عن ابن عامف (فةز   
 ومعىن (استغلظ) يلظ يلظا شديدا يف نوعه  فالسني والتا  للم الغة مثل: استجاب.  
 والضمريان املففوعان يف (استغلظ) و(استوى) عائدان اىل الز  .  
 والسول: مجع سال على يري قياس ألن ساقا ليس بوصف و و اسم على زنة فعل بفتحتني.  
قفا ة ايفميع (على سوقه) ابلواو بعد الضمة. وقال ابن عطية: قفأ ابن حثري (سؤقه) ابهلمزة  أت مهزة سياحنة بعيد السيني و  

 املضمومة  و ، لغة ضعيفة ينمزون الواو اليت ق لنا ضمة ومنه قول الشاعف:          
ومل ييحف ا يف حفز األمياين وذحف يا النيو ت يف   حلب املؤقدان إيل مؤسى وونسب لقن ل عن ابن حثري ومل ييحف ا املفسفون  

 حتاب يي  النفع وحالمه يري واضح يف صحة نس ة  يه القفا ة إىل قن ل. 
 وسال الز   والشجفة: األصل اليت ختفج فيه السن ل واأليصان.  
سيالم ضيعيفا ووقوييه ومعىن  يا التمثيل وشي يه حيال بيد  املسيلمني ومنيائنم حيىت حثيفوا وذليك يتضيمن وشي يه بيد  )يين اإل 

 يوما فيوما حىت استحكم أمفه ووغلب على أعدائه. 
و ييا التمثييل قابيل العت يا  جتزئية التشيي يه يف أجزائيه أبن يشي ه ضميد صيلى هللا علييه وسييلم ابليزا   حميا مثيل عيسيى يلييب  

خدنيية وعليي، وبييالل وعمييا   اإلسييالم يف اإلييييل  ويشيي ه املؤمنييون ر ييات الييز   اليييت ي ييي  ا يف األ ض مثييل: أيب بكييف و 
والش  : من أيدوا املسلمني فإن النيب صلى هللا عليه وسلم )عا إىل هللا وحده وانضم إليه نفف قليل ع قيواه هللا مبين ضيامن 

 معه حما يقوت الطاقة األوىل من الز   ما اتف هبا  ا يتولد مننا حىت يعجب الز ا . 
 ليفيد حتسني املش ه.  وقوله (يعجب الز ا ) حتسني للمش ه به 
(ليغيظ هبم الكفا ) وعليل ملا وضمنه متثيلنم ابلز   املوصو  من منائنم وويفقينم يف اليزاي)ة والقيوة ألن حيوهنم بتليك احلالية  

 من وقديف هللا هلم أن يكونوا علينا فمثل أبنه فعل ذلك ليغيظ هبم الكفا . 
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ليك بين أنيس فييحفوا عنيده  جيال ينيتق  أصيحاب  سيول هللا فقيفأ ماليك قال القفطيب: قال أبو عفوة الزبريت: حنا عنيد ما 
 يه اآلية (ضمد  سيول هللا) إىل أن بليغ قوليه (ليغييظ هبيم الكفيا ) فقيال ماليك  مين أصي ح مين النياس يف قل يه يييظ عليى 

س و ض، عنه ما أحد من أصحاب  سول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد أصابته  يه اآلية  . وقلت:  حم هللا مالك بن أن
 أ)ل استن اطه. 

   
 

 4086صفحة : 
 
[) أعقييب ونوييه شييأهنم والثنيا  علييينم بوعييد م 28(وعيد هللا اليييين أمنيوا وعملييوا الصياحلات مييننم مغفيفة وأجييفا عظيميا]  

 ابيفزا  على ما اوصفوا به من الصفات اليت هلا األثف املتني يف نشف ونصف  يا الدين. 
كيون (مين) لل ييان حقوليه (فياجتن وا اليفجس مين األوكن) و يو اسيتعمال حثيري  ونيوز إبقياؤه عليى وقوله (مننم) نيوز أن و 

ظا ف املعىن من الت عيض ألنه وعد لكل من يكون مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلاضف واملستق ل فيكيون ذحيف (مين) 
حلات وأصحاب الفسول صلى هللا عليه وسلم  م خرية حتييفا و و ال ينايف املغففة يفميعنم ألن مجيعنم امنوا وعملوا الصا

 املؤمنني. انتنت سو ة الفتح. 
 بسم هللا الفمحن الفحيم  
 سو ة احلجفات  
ييت يف مجييع املصياحف وحتيب السينة والتفسيري  سيو ة احلجيفات  ولييس هليا اسيم ييريه  ووجيه وسيميتنا أهنيا ذحيف فينيا   

 متيم  سول هللا صلى هللا عليه وسلم من و ا  حجفاوه  فعففت هبيه اإلضافة.  لفظ  احلجفات  . ونزلت يف قصة ندا  بين
و ي، مدنيية ابوفيال أ يل التأويييل  أت  يا نيزل بعيد اهلجييفة  وحكيى السييوط، يف اإلوقيان قييوال شياذا أهنيا مكيية وال يعييف   

 قائل  يا القول. 
لقناحم من ذحف وأنثى) اآلية نزلت مبكة يف يوم فيتح مكية  ويف أس اب النزول للواحدت أن قوله وعاىل (اي أينا الناس إان خ 

 حما سيأيت  ومل يث ت أن ولك اآلية نزلت مبكة حما سيأيت. ومل يعد ا يف اإلوقان يف عدا) السو  املستثىن بعض اايهتا. 
وحيان نيزول  ييه السيو ة و ، السو ة الثامنة بعد املائة يف وفويب نزول السو   نزلت بعد سو ة اقا)لة وق يل سيو ة التحيف   

سيينة وسييع  وأول اينييا يف شييأن وفييد بييين متيييم حمييا سيييأيت عنييد قولييه وعيياىل (اي أينييا اليييين أمنييوا ال وقييدموا بييني يييدت هللا 
 و سوله) وقوله (إن اليين ينا)ونك من و ا  احلجفات أحثف م ال يعقلون). 

 وعد مجيع العا)ين اينا نان عشفة اية.  
  
  أيفاض  اوه السو ة 
 وتعل  أيفاضنا روا)ث جدت متقا بة حانت س  ا لنزول ما فينا من أحكام وا)اب.  
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وأوهلا وعليم املسلمني بعض ما نب علينم من األ)ب مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف معاملته وخطابه وندا ه  )عا إىل  
ل صيلى هللا علييه وسيلم مين بيوويه حميا سييأيت عنيد وعليمنم إاي ا ما ا وك ه وفد بين متيم من جفا  األعفاب مليا ان)وا الفسيو 
 قوله وعاىل (إن اليين ينا)ونك من و ا  احلجفات أحثف م ال يعقلون). 

ووجييوب صييدل املسييلمني فيمييا رييلون بييه  والتث ييت يف نقييل ا ييل مطلقييا وأن ذلييك ميين خليي  املييؤمنني  وجمان يية أخييالل  
اويل بيني املسيلمني  واإلصيالح بييننم ألهنيم إخيوة  وميا أميف هللا بيه ميين الكياففين والفاسيقني  ووطيفل إىل ميا ايدث مين التق

ا)اب حسن املعاملة بني املسلمني يف أحواهلم يف السف والعالنية  وختل  من ذلك إىل التحيييف مين بقيااي خلي  الكفيف يف 
 بعض جفاة األعفاب وقو ا ألو) نفوسنم. 

اليييين أمنييوا إن جييا حم فاسيي  بن ييإ فت ينييوا):  يييه السييو ة فينييا إ شييا) وقييال فخييف الييدين عنييد وفسييري قولييه وعيياىل (اي أينييا  
املؤمنني إىل مكا م األخالل  و ، إما مع هللا أو مع  سوله صلى هللا عليه وسلم أو مع يريمها من أبنا  ايفنس  و م على 

الفسيييول  واليييداخل يف  صييينفني: إميييا أن يكونيييوا عليييى طفيقييية امليييؤمنني و)اخليييني يف  و ييية الطاعييية أو خيييا جني عننيييا و يييو
طائفتنم: إما أن يكون حاضفا عند م أو يائ ا عننم فنيه  سة أقسام  قال: فيحف هللا يف  ييه السيو ة  يس ميفات (اي 
أينا اليين امنوا) وأ شد بعد حل مفة إىل مكفمة من قسم من األقسام ا مسة  وسنأيت على بقية حالمه عنيد وفسيري اآليية 

  األوىل من  يه السو ة.
و يييه السييو ة  يي، أول سييو  املفصييل  بتشييديد الصييا) ويسييمى احملكييم  علييى أحييد أقييوال يف املييي ب  و ييو اليييت ا وضيياه  

املتأخفون من الفقنا  ويف م دأ املفصل عنيدان أقيوال عشيفة أشينف ا قيوالن قييل: إن م يدأه سيو ة ل وقييل سيو ة احلجيفات  
 ويف قصا ه قوالن أصحنما أهنا من سو ة والضحى. ويف م دأ وس  املفصل قوالن أصحنما أنه سو ة ع س  

واختلييف احلنفييية يف م ييدأ املفصييل علييى أقييوال اثييين عشييف  واملصييحح أن أولييه ميين احلجييفات  وأول وسيي  املفصييل سييو ة  
 الطا ل  وأول القصا  سو ة إذا زلزلت األ ض. 

 حثري يف التفسري حما سيأيت. وعند الشافعية قيل: أول املفصل سو ة احلجفات  وقيل سو ة ل  و جحه ابن   
 وعند احلنابلة أول املفصل سو ة ل.  
   
 

 4087صفحة : 
 
 واملفصل  و السو  اليت وستحب القفا ة ب عضنا يف بعض الصلوات ا مس على ما  و م ني يف حتب الفقه.   
[) االفتتياح بنيدا  امليؤمنني للتن ييه عليى 1م](اي أينا اليين امنوا ال وقدموا بني يدت هللا و سوله واوقوا هللا إن هللا يييع عليي 

 أمهية ما يف) بعد ذلك الندا  لترتق ه أياعنم بشول. 
 ووصفنم ب(اليين امنوا) جا  جمفى اللقب هلم مع ما يؤذن به أصله من أ ليتنم لتلق،  يا النن، ابالمتثال.  
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د املييؤمنني إىل مكييا م األخييالل  و يي، إمييا يف وقييد وقييدم عنييد الكييالم علييى أيييفاض السييو ة أن الفخييف ذحييف أن هللا أ شيي  
جانب هللا أو جانب  سوله صلى هللا عليه وسلم  أو  انب الفسال أو  انب امليؤمن احلاضيف أو  انيب امليؤمن الغائيب  
فنيه  سة أقسام  فيحف هللا يف  يه السو ة  س مفات (اي أينا اليين امنوا) فأ شد يف حل مفة إىل مكفمة مع قسم من 
 األقسام ا مسة إخل  فنيا الندا  األول اند ج فيه واجب األ)ب مع هللا و سوله صلى هللا عليه وسلم وعفض الغفلة عننا. 

والتقييدم حقيقتييه: املشيي، ق ييل الغييري  وفعلييه اقييف): قييدم ميين ابب نصييف قييال وعيياىل (يقييدم قومييه يييوم القياميية). وحيي  قييدم  
 ن ذلك مل يف) وإمنا يعدى إىل املفعول الثاين رف  (على). ابلتضعيف أن يصري متعداي إىل مفعولني لك

 ويقال: قدم مبعىن وقدم حأنه قدم نفسه  فنو مضاعف صا  يري متعد. فمعىن (ال وقدموا) ال وتقدموا.  
ففعييل (ال وقييدموا) مضييا   قييدم القاصييف مبعييىن وقييدم علييى يييريه وليييس هليييا الفعييل مفعييول  منييه اشييتقت مقدميية ايفيييو  

املتقدمة منه و ، ضد الساقة. ومنه ييت مقدمة الكتاب الطائفة منه املتقدمة على الكتاب. وما)ة فعل جتي،   للجماعة
 مبعىن وفعل مثل وجه مبعىن ووجه وبني مبعىن و ني  ومن أمثاهلم بني الص ح ليت عينني. 

ه وسييلم رييال ميين يتقييدم  اشيييه يف والرتحيييب متثيييل بتشيي يه حييال ميين يفعييل فعييال )ون إذن ميين هللا و سييوله صييلى هللا علييي 
 مشيه ويرتحه خلفه. ووجه الش ه االنففا) عنه يف الطفي . 

والنن،  نا للتحييف إذ مل يس   صدو  فعل من أحد افتياان على الشف . ويسرتوح من  يا أن  يا التقدم املنن، عنه  و  
صييلى هللا عليييه وسييلم أبمييف هللا فيييومئ إىل أن إبييفام ميا حييان يف حاليية إمكييان الرتقييب والييتمكن ميين انتظييا  مييا يلمييه الفسييول 

 األمف يف يي ة الفسول صلى هللا عليه وسلم ال حفج فيه. 
و يه اآلية وؤيد قول الفقنا : إن املكلف ال يقدم على فعل حىت يعليم حكيم هللا فييه. وعيد الغيزايل العليم ركيم ميا يقيدم  

 عيان اليين وعفض هلم. عليه املكلف من قسم العلوم اليت  ، ففض على األ
واملقصو) من اآلية النن، عن إبفام ش،  )ون إذن من  سول هللا صلى هللا عليه وسلم  فيحف ق له اسم هللا للتن يه على أن  

 مفا) هللا إمنا يعف  من ق ل الفسول صلى هللا عليه وسلم. 
 وقد حصل من قوله (ال وقدموا) اخل معىن او عوا هللا و سوله.  
زول  يه اآلية ما  واه ال خا ت يف صحيحه يف قصة وفد بين متيم بسينده إىل ابين اليزبري قيال  قيدم  حيب مين بيين وس ب ن 

متيم على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أبو بكف: أمف علينم القعقا  بين مع يد بين ز ا ة. وقيال عميف: بيل أميف األقيف  بين 
خياليف  قيال عميف: ميا أ )ت خالفيك  أو إىل خالفيك  فتميا اي حيىت حابس. قال أبيو بكيف: ميا أ )ت إال خياليف  أو إىل 

ا وفعيت أصيواهتما يف ذليك فنيزل (اي أينيا الييين امنيوا ال وقييدموا بيني ييدت هللا و سيوله واوقيوا هللا إن هللا يييع علييم اي أينييا 
ن حتي   أعميالكم وأنيتم ال اليين امنوا ال وففعيوا أصيواوكم فيول صيوت النييب وال جتنيفوا ليه ابلقيول حجنيف بعضيكم لي عض أ

 وشعفون). 
فنيييه اآلييية ووطئييية للننيي، عييين  فييع األصييوات عنيييد  سييول هللا صيييلى هللا عليييه وسييلم وايفنيييف لييه ابلقيييول وندائييه مييين و ا   

 احلجفات. 
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 4088صفحة : 

 
ف  جييال وعيين الضييحاك عيين ابيين ع يياس أهنييا نزلييت بسيي ب بعيي   سييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم سييفية فقتلييت بنييو عييام  

السفية إال ثالثة نفف يوا فلقوا  جلني من بني سليم فسألومها عن نس تنما فاعتزاي إىل بين عامف ظنا مننما أن  يا االعتزا  
أيى هلما من شف ووقعاه ألن بين عيامف أعيز مين بيين سيليم  فقتليوا النفيف الثالثية وسيل ومها ع أويوا  سيول هللا صيلى هللا علييه 

بئسما صنعتم حاان من بين سيليم  والسيلب ميا حسيوهتما  أت عيف  ذليك مليا  أى السيلب فعففيه أبنيه    وسلم فأخلوه فقال
حسامها إايه وحانت ولك الكسوة عالمة على اإلسالم لئال يتعفض هلم املسلمون فوا)مها  سول هللا صيلى هللا علييه وسيلم  

ئا ميين ولقييا  أنفسييكم يف التصييف  ميين األميية إال بعييد أن ونزلييت (اي أينييا اليييين أمنييوا ال وقييدموا) اآلييية  أت ال وعملييوا شييي
وسييتأمفوا  سييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم  وعلييى  يييه الفواييية وكييون القصيية جييفت ق يييل قصيية بييين متيييم فقفنييت ايتامهييا يف 

 النزول. 
نزوهليا فني، عامية و نالك  واايت أخفى يف س ب نزوهلا ال وناسب موقع اآلية مع اآلايت املتصلة هبيا. وأايميا حيان سي ب  

 يف النن، عن مجيع أحوال التقدم املفا). 
وجعلييت  يييه اآلييية يف صييد  السييو ة مقدميية علييى وييوبيخ وفييد بييين متيييم حييني ان)وا النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم ميين و ا    

بكيف وعميف احلجفات ألن ما صد  من بين متيم  و من ق ييل  فيع الصيوت عنيد النييب صيلى هللا علييه وسيلم وألن  يا اة أيب 
وا وفييا  أصييواهتما حانييت يف قضييية بييين متيييم فكانييت  يييه اآلييية متنيييدا لقولييه (اي أينييا اليييين امنييوا ال وففعييوا أصييواوكم فييول 
صوت النيب) اآلية  ألن من خصه هللا هبيه احلظوة  أت جعل إبفام العمل بدون أمفه حإبفامه بدون أمف هللا حقي  ابلتنيب 

 يه. واإلجالل أن رفض الصوت لد
وإمنييا قييدم  يييا علييى وييوبيخ اليييين ان)وا النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم ألن  يييا أوىل ابالعتنييا  إذ  ييو د)يييب ميين  ييو أوىل  

 ابلتنييب. 
 وقفأه ايفمنو  (وقدموا) بضم الفوقية وحسف الدال مشد)ة. وقفأه يعقوب بفتحمنما على ان أصله: ال وتقدموا.  
قوله وعاىل (اي أينا اليين امنوا إن جا حم فاس  بن يإ فت ينيوا) يف  ييه السيو ة: إن فينيا وقال فخف الدين عند الكالم على  

إ شا) املؤمنني إىل مكا م األخالل و ،: إما مع هللا أو مع  سوله صلى هللا عليه وسلم أو مع يريمها من أبنا  ايفنس و م 
وإميا أن يكونيوا خيا جني عننيا ابلفسي د واليداخل يف  على صنفني ألهنم: إميا أن يكونيوا عليى طفيقية امليؤمنني مين الطاعية 

طفيقتنم: إما حاضف عند م  أو يائب عننم  فيحف هللا يف  يه السو ة  س مفات (اي أينا اليين امنوا) وأ شد بعد حيل 
و يي،  مييفة اىل مكفميية ميين قسييم ميين األقسييام ا مسيية: فقييال أوال: (اي أينييا اليييين امنييوا ال وقييدموا بييني يييدت هللا و سييوله)

وشمل طاعة هللا وعاىل  وذحيف الفسيول معيه لإلشيا ة إىل أن طاعية هللا ال وعليم إال بقيول الفسيول فنييه طاعية للفسيول اتبعية 
 لطاعة هللا. 
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وقال كنيا: (اي أينا اليين امنوا ال وففعوا أصواوكم فول صوت النيب) ل يان األ)ب مع النيب صلى هللا عليه وسلم لياوه يف  
 املة. ابب حسن املع

وقييال كلثييا: (اي أينييا اليييين امنييوا إن جييا حم فاسيي  بن ييأ) اآلييية للتن يييه علييى طفيقيية سييلوك املييؤمنني يف معامليية ميين يعييف   
اب ييفوج عيين طييفيقتنم و يي، طفيقيية االحييرتاز منييه ألن عملييه إفسييا) يف مجيياعتنم  وأعق ييه آبييية (وإن طائفتييان ميين املييؤمنني 

 اقتتلوا). 
اليين امنوا ال يسخف قوم من قوم) إىل قوله (فأولئك  م الظاملون) فننى عميا يكثيف عيدم االحتفياجل وقال  ابعا: (اي أينا  

 فيه من املعامالت اللسانية اليت قلما يقام هلا وزن. 
 وقال خامسا: (اي أينا اليين امنوا اجتن وا حثريا من الظن) إىل قوله (وواب  حيم) اه.  
نف مين أصينا  مكيا م األخيالل رسيب ميا اقتضيته املناسي ات يف  ييه السيو ة بعيد ويفيد: أن هللا ذحف مثاال من حيل صي 

االبتدا  مبا نزلت السو ة ألجله ابتيدا  ليكيون حيل مثيال مننيا )اال عليى بقيية نوعيه ومفشيدا إىل حكيم أمثاليه )ون حلفية وال 
 سةمة. 

املعاملة ألن )   املفسدة مقيدم يف النظيف وقد سلك القفان إلقامة أ م حسن املعاملة طفي  النن، عن أضدا) ا من سو   
 العقل، على جلب املصلحة. 

وعطف (واوقوا هللا) وكملة للنن، عن التقدم بني يدت الفسول صلى هللا علييه وسيلم لييدل عليى أن ويفك إبيفام شي،  )ون  
 إذن الفسول صلى هللا عليه وسلم من وقوى هللا وحده  أت ضده ليس من التقوى. 
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 ومجلة (إن هللا ييع عليم) يف موضع العلة للنن، عن التقدم بني يدت هللا و سوله ولبمف بتقوى هللا.   
والسميع: العليم ابملسموعات  والعليم أعم وذحف ا بني الصفتني حناية عن التحييف من املخالفية ففي، ذليك دحييد للنني،  

 واألمف. 
كم فول صوت النييب وال جتنيفوا ليه ابلقيول حجنيف بعضيكم لي عض أن حتي   أعميالكم (اي أينا اليين امنوا ال وففعوا أصواو 

[) إعا)ة الندا  كنيا لال تمام هبيا الغفض واإلشعا  أبنه ييفض جيديف ابلتن ييه علييه لصوصيه حيىت ال 2وأنتم ال وشعفون]
علييه وسيلم ومقتضيى التيأ)ب مبيا  يو ينغمف يف الغفض األول فإن  يا من ا)اب سلوك املؤمنني يف معاملية النييب صيلى هللا 

 احد من املعامالت بداللة الفحوى. 
و يا أيضا ووطئة لقوله (إن اليين ينا)ونك من و ا  احلجفات أحثف م ال يعقلون) وإلقا  لرتبية ألقيت إلينم ملناس ة طف   

 من أطفا  خل وفد بين متيم. 
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الم  شيي ه جنييف الصييوت إبعييال  ايفسييم يف أنييه أشييد بلويييا إىل والففييع: مسييتعا  يفنييف الصييوت جنييفا متجيياوزا ملعتييا) الكيي  
األيا  حما أن إعال  ايفسم أوضح له يف اإلبصا   على طفيقة االستعا ة املكنية  أو ش ه إلقا  الكالم  نف قيوت إبلقائيه 

 من مكان مفوفع حاملئينة على طفيقة االستعا ة الت عية. 
 وففعوا) و و فول جمازت أيضا. و(فول صوت النيب) وفشيح الستعا ة (ال  
وموقع قوله (فول صوت النيب) موقع احلال من (أصواوكم)  أت متجاوزة صوت النيب صلى هللا عليه وسلم  أت متجاوزة  

 املعتا) يف جنف األصوات فإن النيب صلى هللا عليه وسلم يتكلم  نف معتا). 
املييفا) أنييه إذا  فييع النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم صييووه فييا فعوا  وال مفنييوم هليييا الظييف  ألنييه خييا ج  ييفج الغالييب  إذ ليييس 

 أصواوكم مبقدا   فعه. 
 واملعىن: ال وففعوا أصواوكم يف جملسه ورضفوه إذا حلم بعضكم بعضا حما وقع يف صو ة س ب النزول.  
إذ لييس امليفا) أن يكونيوا ولقد حتصل من  يا النن، معىن األمف بتخفيض األصوات عند  سول هللا صيلى هللا علييه وسيلم  

 سكوات عنده. 
ويف صحيح ال خا ت: قال ابن الزبري فما حان عمف يسمع  سول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد  يا اآليية حيىت يسيتفنمه.  

ومل ييحف  أت ابن الزبري  ذلك عن أبيه يعين أاب بكف  ولكين أخيفج احلياحم وع يد بين محييد عين أيب  فييفة: أن أاب بكيف قيال 
 د نزول  يه اآلية  واليت أنزل عليك الكتاب اي  سول هللا ال أحلمك إال حأخ، السفا  حىت ألقى هللا  . بع
ويف صحيح ال خا ت قال ابن أيب مليكة  حيا) ا يريان أن ينلكيا أبيو بكيف وعميف  فعيا أصيواهتما عنيد النييب صيلى هللا علييه  

 وسلم  . 
ابيفنف فينا حاألذان ووك ري يوم العيد  وبغري ما أذن فيه النيب صلى هللا عليه و يا النن،  صو  بغري املواضع اليت يؤمف  

 وسلم إذان خاصا حقوله للع اس حني اهنزم املسلمون يوم حنني  ان) اي أصحاب السمفة  وحان الع اس جنري الصوت. 
عنيد خطياهبم الفسيول صيلى وقوله (وال جتنفوا له ابلقول حجنف بعضكم ل عض) هن، عن جنف اخف و و ايفنف ابلصيوت  

 هللا عليه وسلم لوجوب التغايف بني مقتضى قوله (ال وففعوا أصواوكم فول صوت النيب) ومقتضى (وال جتنفوا له ابلقول). 
واليالم يف (لييه) لتعدييية (جتنييفوا) ألن (جتنييفوا) يف معييىن: وقولييوا  فيدلت الييالم علييى أن  يييا ايفنييف يتعليي  مبخاط تييه  وزا)ه  

 ه يف قوله (حجنف بعضكم ل عض). وضوحا التش ي
ويف  يا النن، ما يشمل صنيع اليين ان)وا النييب صيلى هللا علييه وسيلم مين و ا  احلجيفات فيكيون ختلصيا مين املقدمية إىل  

 الغفض املقصو)  ويظنف حسن موقع قوله بعده (إن اليين ينا)ونك من و ا  احلجفات أحثف م ال يعقلون). 
ل نصب على نز  ا افض و و الم التعليل و يا وعليل للمنن، عنه ال للنني،  أت أن ايفنيف و(أن حت   أعمالكم) يف ض 

لييه ابلقييول يفضيي، بكييم إن مل وكفييوا عنييه أن حتيي   أعمييالكم  فحيي   األعمييال بيييلك  ييا اييي  منييه فجعلييه مييدخوال لييالم 
فة يف  يييا وأمثالييه. والكوفيييون التعليييل مصييفو  عيين ظييا ف. فالتقييديف: خشييية أن حتيي   أعمييالكم  حيييا يقييد  حنيياة ال صيي

 نعلونه بتقديف (ال) النافية فيكون التقديف: أن ال حت   أعمالكم فيكون وعليال للنن، على حسب الظا ف. 
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واحل  : متثييل لعيدم االنتفيا  ابألعميال الصياحلة بسي ب ميا يطيفأ علينيا مين الكفيف ميأخوذ مين ح طيت اإلبيل إذا أحليت   

فخ بطوهنا ووعتل و مبا  لكت ويف احلدي   وإن  ا ين ت الفبيع ملا يقتل ح طا أو يليم  . ووقيدم يف سيو ة املائيدة ا ضف فن
 قوله وعاىل (ومن يكفف ابإل ان فقد ح   عمله). 

وظا ف اآلية التحييف من ح   مجيع األعمال ألن ايفميع املضيا  مين صييغ العميوم وال يكيون حي   مجييع األعميال إال   
حالة الكفف ألن من األعمال اإل ان فمعىن اآلية: أن عدم االحرتاز من سو  األ)ب مع النيب صلى هللا عليه وسلم بعد  يف

 يييا الننيي، قييد يفضيي، بفاعلييه إىل إع عظيييم أييت علييى عظيييم ميين صيياحلاوه أو يفضيي، بييه إىل الكفييف. قييال ابيين عطييية: أت 
عتقيييداوكم وتيييد ج القنقيييفى حيييىت ييييؤول ذليييك إىل الكفيييف فحييي   يكيييون ذليييك سييي  ا إىل الوحشييية يف نفوسيييكم فيييال ويييزال م

األعمال. وأقول: ألن عدم االنتنيا  عين سيو  األ)ب ميع الفسيول صيلى هللا علييه وسيلم يعيو) الينفس ابالسرتسيال فييه فيال 
عيدم  وزال وز)ا) منه وينق  ووفري الفسيول صيلى هللا علييه وسيلم مين الينفس ووتيوىل مين سي،  إىل أشيد منيه حيىت ييؤول إىل

االحرتاث ابلتأ)ب معه وذلك حفف. و يا معىن (وأنيتم ال وشيعفون) آلن املنتقيل مين سي،  إىل أسيوأ ال يشيعف أبنيه اخيي يف 
التمل، من السو  ركم التعو) ابلش،  قليال حىت وغمفه املعاص، و مبا حان اخف ا الكفف حني وضفى النفس ابإلقدام على 

 ذلك. 
ل على أنه عام مفا) به ا صو  فيكون املعىن حصول حطيطية يف أعمياهلم بغل ية عظيم ونوز أن يفا) ح   بعض األعما 

 ذنب جنف م له ابلقول  و يا جممل ال يعلم مقدا  احل   إال هللا وعاىل. 
ففيي، قولييه (وأنييتم ال وشييعفون) ون يييه إىل مزيييد احلييي  ميين  يييه املنلكييات حييىت يصييري ذلييك ) بيية حييىت يصييل إىل مييا ايي    

يس عييدم الشييعو  حائنييا يف إويييان الفعييل املننيي، عنييه ألنييه لييو حييان حيييلك لكييان صيياح ه يييري مكلييف المتنييا  األعمييال  وليي
 وكليف الغافل وحنوه. 

[) عين ابين 3(إن اليين يغضون أصواهتم عند  سول هللا أولئك الييين اميتحن هللا قليوهبم للتقيوى هليم مغفيفة وأجيف عظييم] 
واوكم فيول صيوت النييب) حيان أبيو بكيف ال يكليم  سيول هللا إال حيأخ، السيفا   أت ع اس ملا نيزل قوليه وعياىل (ال وففعيوا أصي

مصيياحب السييف ميين الكييالم  فييأنزل هللا وعيياىل (إن اليييين يغضييون أصييواهتم عنييد  سييول هللا) اآلييية. فنيييه ايفمليية اسييتئنا  
 عن ضد حال اليت يففع صووه. بياين ألن التحييف اليت يف قوله (أن حت   أعمالكم) اخل يثري يف النفس أن يسأل سائل 

وافتتاح الكالم رف  التأحيد لال تمام مبضمونه من الثنا  علينم وجزا  عملنم  ووفيد ايفملية وعلييل الننييني بييحف ايفيزا   
عن ضد املنن، عننما وأحد  يا اال تمام ابسم اإلشا ة يف قوله (أولئك اليين امتحن هللا قلوهبم للتقيوى) ميع ميا يف اسيم 

  ة من التن يه على أن املشا  إلينم جديفون اب ل امليحو  بعده ألجل ما ذحف من الوصف ق ل اسم اإلشا ة. اإلشا
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وإذ قد علمت انفا أن ضصل معىن قوله (ال وففعوا أصيواوكم) وقوليه (وال جتنيفوا) األميف لفيض الصيوت عنيد النييب صيلى  
ا بعيدم  فيع الصيوت وعيدم ايفنيف عنيد الفسيول صيلى هللا علييه هللا علييه وسيلم يتضيح ليك وجيه العيدول عين نيوك الثنيا   ني

 وسلم إىل نوطه بغض الصوت عنده. 
 والغض حقيقته: خفض العني  أت أن ال ادل هبا إىل الشخ  و و  نا مستعا   فض الصوت وامليل به إىل اإلسفا .  
 االفتعال فيه للم الغة حقوهلم: اضطفه إىل حيا.  واالمتحان: االخت ا  والتجفبة  و و افتعال من ضنه  إذا اختله  وصيغة 
والالم يف قوله (للتقوى) الم العلة  والتقديف: اميتحن قليوهبم ألجيل التقيوى  أت لتكيون فينيا التقيوى  أت ليكونيوا أوقييا    

عنيه  يقال: امتحن فالن للش،  الفالين حما يقال: جفب للش،  و) ب للننوض ابألمف  أت فنو مضطلع به ليس بوان 
فيجوز أن نعل االمتحان حناية على متكن التقوى من قلوهبم وث اهتم علينا ري  ال يوجدون يف حال ما يري متقني و ،  
حناية ولواية لكون االنتقال بعدة لوازم  ونيوز أن نعيل فعيل (اميتحن) جميازا مفسيال عين العليم  أت عليم هللا أهنيم متقيون  

 وى) متعلقة مبحيو   و حال من قلوب  أت حائنة للتقوى  فالالم لالختصا . وعليه فتكون الالم من قوله (للتق
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ومجلة (هلم مغففة) خل (إن) و يو املقصيو) مين  ييه مين ايفملية املسيتأنفة وميا بيننميا اعيرتاض للتنوييه بشيأنه. وجعيل يف   

 ة ولكل وجه فأنظفه. الكشا  خل (إن)  و اسم اإلشا ة مع خله وجعل مجلة (هلم) مستأنف
وقييال  و يييه اآلييية بنظمنييا اليييت  و ييت عليييه ميين إيقييا  الغاضييني أصييواهتم ايييا ل(إن) املؤحييدة ووصيييري خل ييا مجليية ميين   

م تدأ وخل معففتني معا. وامل تدأ اسم اإلشا ة  واستئنا  ايفملة املستو)عة ما  و جزاؤ م على عملنم  وإيفا) ايفزا  نكفة 
ة يف الداللة على ياية االعتدا) واال وضا  ملا فعل اليين وقفوا  سول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف اإلعيالم م نما أمفه انظف 

 مب لغ عزة  سول هللا وقد  شف  منزلته  اه. 
 و يا الوعد والثنا  يشمالن ابتدا  أاب بكف وعمف إذ حان حالمها يكلم  سول هللا صلى هللا عليه وسلم حأخ، السفا .  
[ ولو أهنم صلوا حىت ختفج إلينم لكيان خيريا هليم وهللا يفيو  4ن اليين ينا)ونك من و ا  احلجفات أحثف م ال يعقلون](إ 

 [)  يه ايفملة بيان يفملة (وال جتنفوا له ابلقول حجنف بعضكم ل عض) بياان ابملثال و و س ب النزول. 5 حيم]
د  السو ة فافتتح به ألن التحيييف والوعيد اللييين جعيال ألجليه فنيا شفو  يف الغفض واليت نشأ عنه ما أوجب نزول ص 

صاحلان ألن يكوان مقدمة للمقصو) فحصيل بييلك نسي  بيديع وإنياز جلييل وإن خيالف وفوييب ذحيفه وفوييب حصيوله يف 
يييه ا يا ج  وقييد صييا)   يييا الرتويييب احملييز أيضييا إذ حييان نييداؤ م ميين و ا  احلجييفات ميين ق يييل ايفنييف للفسييول صييلى هللا عل

 وسلم ابلقول حجنف بعضنم ل عض فكان النن، عن ايفنف له ابلقول ختلصا ليحف ندائه من و ا  احلجفات. 
وامليفا) ابلييين ينييا)ون النييب صيلى هللا عليييه وسيلم ميين و ا  احلجيفات مجاعية ميين وفيد بييين متييم جيا وا املدينيية يف سينة وسييع  

 و ، سنة الوفو) وحانوا س عني  جال أو أحثف. 
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س ب وفو)  يا الوفد إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أن بين العنل مننم حانوا قد شنفوا السالح على خزاعة  وقييل  وحان  
حانوا منعوا إخواهنم بين حعب بن العنل بن عمفو بن متيم من إعطا  الزحياة  وحيان بنيو حعيب قيد أسيلموا مين ق يل ومل أقيف 

ة الوفيو) ف عي   سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم بشيف بين سيفيان سياعيا على وقت إسالمنم. والظيا ف أهنيم أسيلموا يف سين
لقي ض صيدقات بييين حعيب  فمينعنم بنييو العنيل ف عي  النيييب صيلى هللا علييه وسييلم عيينية بين حصيين يف  سيني مين العييفب 

مجاعية ليس فينم أنصا ت وال مناجفت فأسيف ميننم أحيد عشيف  جيال وإحيدى عشيفة اميفأة وثالثيني صي يا. فجيا  يف أثيف م 
 من  ؤسائنم لفدائنم فجاؤوا املدينة. 

وحييان خطييي نم عطييا ) بيين حاجييب بيين ز ا ه  وفييينم سييا)هتم الزبفقييان بيين بييد   وعمييفو بيين األ ييتم  واألقييف  بيين حييابس   
ومعنم عيينة بن حصن الفزا ت الغطفاين وحان  يان األخريان أسلما من ق ل وشندا مع النيب صيلى هللا علييه وسيلم ييزوة 

ع جا  معنم الوفد فلما )خل الوفد املسجد وحان وقت القائلة و سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم انئيم يف حجفويه   الفتح 
ان)وا مجيعا و ا  احلجفات: اي ضمد اخفج إلينا ثالك  فإن مدحنا زين  وإن شني  حنن أحفم العفب  سلكوا يف عملنم  يا 

أيوون بيت امللك أو السيد فيطيفون به ينا)ون ليؤذن هلم حما و ) يف قصية مسلك وفو) العفب على امللوك والسا)ة  حانوا 
 و و) النابغة على النعمان بن احلا ث الغساين  . 

وقوهلم: إن مدحنا زين  طفيقة حانوا يستد ون هبا العظما  للعطا  فإضافة: ميدحنا وذمنيا إىل الضيمري مين إضيافة املصيد   
  قالوا: جئناك نفاخفك فإذن لشاعفان وخطي نا إىل اخف القصة. إىل فاعله. فلما خفج إلينم  سول هللا

وقيوهلم: نفياخفك  جيفوا فييه عليى عيا)ة الوفيو) ميين العيفب أن يييحفوا مفياخف م وأايمنيم  ويييحف املوفيو) عليينم مفيياخف م   
ا بعيد أن وفياخفوا ووناشيدوا وذلك معىن صيغة املفاعلة يف قوهلم: نفاخفك  وحان مجنو  م مل يزالوا حفيا ا حينئيي وإمنيا أسيلمو 

 األشعا . 
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فياملفا) ب(الييين ينا)ونييك)  جيال  يييا الوفيد. وإسيينا) فعيل النييدا  إىل ضيمري (اليييين) ألن مجييعنم ان)وه  حمييا قيال ابيين   

ونيك) إىل عطية. ووقع يف حدي  اللا  بن عيازب أن الييت ان)ى النيدا   يو األقيف  بين حيابس  وعلييه فإسينا) فعيل (ينا)
ضمري ايفماعة جماز عقل، عن نسي ة فعيل املت يو  إىل أو اعيه إذ حيان األقيف  بين حيابس مقيدم الوفيد  حميا يقيال: بنيو فيالن 

 قتلوا فالان  وإمنا قتله واحد مننم  قال وعاىل (وإذ قتلتم نفسا). 
م أو عقيل التيأ)ب املفعيول عنيه يف ونف، العقل عيننم ميفا) بيه عقيل التيأ)ب الواجيب يف معاملية النييب صيلى هللا علييه وسيل 

 عا)هتم اليت اعتا)و ا يف ايفا لية من ايففا  والغلظة والعنجنية  وليس فينا حتف  وال وفوب ذنب. 
وإمنييا قييال هللا وعيياىل (أحثييف م ال يعقلييون) الن مييننم ميين مل ينييا) النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم مثييل نييدائنم  ولعييل املقصييو)   

 أسلما من ق ل. استثنا  الليين حاان 
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 فنيه اآلية د)يب هلم وإخفاج هلم من ميام أ ل ايفا لية.  
 والو ا : ا لف  و و جنة اعت ا ية رسب موقع ما يضا  إليه.  
 واملعىن: أن احلجفات حاجزة بيننم وبني النيب صلى هللا عليه وسلم فنم ال يفونه فعل عن جنة من ال يفى أبهنا و ا .  
  أت ينا)ونك ندا  صا) ا من و ا  احلجيفات فاملنيا)ون ابلنسي ة إىل النييب صيلى هللا علييه وسيلم حيانوا و ا  و(من) لالبتدا  

حجفاوه فاليت يقول: ان)اين فالن و ا  اليدا   ال يفييد و ا  مفيتح اليدا  وال و ا  ظنف يا ولكين أت جنية مننيا وحيان القيوم 
قيال: ان)اين فييالن و ا  الييدا   )ون حيف  (ميين)  لكييان ضييتمال ألن  املنيا)ون يف املسييجد فنييم جتياه احلجييفات الن وييية  ولييو

يكون املنا)ت واملنا)ى حالمها يف جنة و ا  الدا   وأن اقفو  ظف  مستقف يف موضع احليال مين الفاعيل أو املفعيول وهلييا 
ا  وستلزم اختالفيا بيني أوثف جلب (من) ليدل ابلصفاحة على أن املنا)ى حان )اخل احلجفات ألن )اللة (من) على االبتد

امل دأ واملنتنى حيا أشا  يف الكشا   وال شك أنه يعين أن اجتالب حف  (من) لدفع الل س فيال ينيايف أنيه مل يث يت  ييا 
الففل يف قوله وعاىل (ع آلويننم من بيني أييدينم ومين خلفنيم) يف سيو ة األعيفا  وقوليه (ع إذا )عياحم )عيوة مين األ ض) 

 ما ذحفان ما يدفع االعرتاضات على صاحب الكشا . يف سو ة الفوم. وفي
 فلفظ (و ا )  نا جماز يف ايفنة احملجوبة عن الفؤية.  
واحلجفات  بضمتني ونوز فتح ايفيم: مجع حجفة بضم احلا  وسكون ايفيم و ، ال قعة احملجو ة  أت اليت منعيت مين أن  

ضيية. ويف احلييدي   أيقظييوا صييواحب احلجييف  يعييين أزواجييه  يسييتعملنا يييري حاجف ييا فنيي، فعليية مبعييىن مفعوليية حغففيية  وق 
 وحانت احلجفات وفتح إىل املسجد. 

 وقفأ ايفمنو  (احلجفات) بضمتني. وقفأه أبو جعفف بضم احلا  وفتح ايفيم.  
وحانت احلجفات وسعا و ، من جفيد النخل  أت احلواجز اليت بني حل واحدة واألخيفى  وعليى أبواهبيا مسيوح مين شيعف  

) وعيييفض ال ييييت مييين ابب احلجيييفة إىل ابب ال ييييت حنيييو سييي عة أذ    ومسييياحة ال ييييت اليييداخل  أت الييييت يف )اخيييل أسيييو 
احلجييفة عشييفة أذ    أت فتصييري مسيياحة احلجييفة مييع ال يييت سيي عة عشييف ذ اعييا. قييال احلسيين ال صييفت: حنييت أ)خييل بيييوت 

 ا بيدت. أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم يف خالفة عثمان بن عفان فأوناول سقفن
 وإمنا ذحف احلجفات )ون ال يوت ألن ال يت حان بيتا واحدا مقسما إىل حجفات وسع.  
 ووعفيف (احلجفات) ابلالم وعفيف العند  ألن قوله (ينا)ونك) مؤذن أبن احلجفات حجفاوه فليلك مل وعف  ابإلضافة.  
 نك) الستحضا  حالة ندائنم. و يا الندا  وقع ق ل نزول اآلية فالتع ري بصيغة املضا   يف (ينا)و  
ومعىن قوله (ولو أهنم صلوا حىت ختفج إلينم لكان خريا هلم) أنه يكس نم وقا ا بني أ ل املدينة ويستدع، هلم اإلق ال من  

 الفسول صلى هللا عليه وسلم إذ رفج إلينم يري حا ه لندائنم إايه  و فع أصواهتم يف مسجده فكان فيما فعلوه جالفة. 
(خريا) نوز أن يكون اسم وفضيل  ويكون يف املعىن: لكان صل م أفضيل مين العجلية. ونيوز أن يكيون اييا ضيد  فقوله 

الشف  أت لكان صل م خريا ملا فيه من ضاسن ا ل  لال  ما فعلوه فليس فييه خيري  وعليى اليوجنني فاآليية د)ييب هليم 
 يمة. ووعليمنم ضاسن األخالل وإزالة العوائد ايفا لية اليم
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وإيثييا  (حييىت) يف قولييه (حييىت ختييفج إلييينم) )ون (إىل) ألجييل اإلنيياز رييي  حييف  (أن) فإنييه ملتييزم حيفييه بعييد (حييىت)  
 لالفه بعد (إىل) فال نوز حيفه. 
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 عفض هلم بتوبة.  ويف وعقيب  يا اللوم بقوله (وهللا يفو   حيم) إشا ة إىل أنه وعاىل مل ا  علينم ذن ا فيما فعلوا وال  
 واملعىن: وهللا شأنه التجاوز عن مثل ذلك  محة ابلناس ألن القوم حانوا جا لني.  
[)   ييا نيدا  6(اي أينا اليين امنوا إن جا حم فاس  بن إ فت ينوا أن وصي وا قوميا  نالية فتصي حوا عليى ميا فعليتم ان)ميني] 

ضينم ميع بعيض وقيد وضياففت اليفواايت عنيد املفسيفين عين أم كل  ابتد  به يفض اخف و و ا)اب مجاعيات امليؤمنني بع
سلمة وابن ع اس واحلا ث بن ضفا ة ا زاع، أن  يه اآلية نزلت عن س ب قضية حيدثت. ذليك أن النييب صيلى هللا علييه 

ت طأوا وسلم بع  الوليد بن عق ة بين أيب معيي  إىل بيين املصيطل  مين خزاعية لييأيت بصيدقاهتم فلميا بلغنيم جميئيه  أو مليا اسي
جميئيه  فييإهنم خفجييوا لتلقييه أو خفجييوا لي لغييوا صيدقاهتم أبنفسيينم وعلييينم السيالح  وأن الوليييد بلغييه أهنيم خفجييوا إليييه بتلييك 
احلالة و ، حالة يري مألوفة يف ولق، املصدقني وحدثته نفسه أهنم يفيدون قتله  أو ملا  ا م مق لني حيلك  على اخيتال  

 وا قتله إذ حانت بينه وبيننم شحنا  من زمن ايفا لية فوىل  اجعا إىل املدينة. الفواايت  خا  أن يكونوا أ ا)
 يا ما جا  يف  واايت أ بع متفقية يف صيفة خيفوجنم إلييه ميع اختالفنيا يف بييان ال اعي  هليم عليى ذليك ا يفوج ويف أن   

لنيب صلى هللا عليه وسيلم فقيال: إن بيين الوليد أعلم لفوجنم إليه أو  ا م أو استشعفت نفسه خوفا  وأن الوليد جا  إىل ا
املصطل  أ ا)وا قتل، وأهنم منعوا الزحاة فغضب  سول هللا صلى هللا عليه وسلم و م أن ي ع  إليينم خاليد بين الولييد لينظيف 

ا ليه يف أمف م  ويف  واية أنه بع  خالدا وأمفه أبن ال يغزو م حيىت يسيتث ت أميف م وأن خاليدا مليا بليغ )اي  القيوم بعي  عيني
ينظف حاهلم فأخله أهنم يقيمون األذان والصالة فأخل م مبا بلغ  سول هللا صلى هللا عليه وسلم عننم وق ض زحياهتم وقفيل 

  اجعا. 
ويف  واية أخفى أهنم ظنوا من  جيو  الولييد أن يظين هبيم منيع الصيدقات فجياؤوا النييب صيلى هللا علييه وسيلم ق يل أن ريفج  

نع الزحاة ونية الفتك ابلوليد بن عق ية. ويف  وايية أهنيم مليا وصيلوا إىل املدينية وجيدوا ايفييو خا جيا خالد إلينم متلئني من م
 إىل يزو م. 

 فنيا ولخي   يه الفواايت و ، أبسانيد ليس مننا ش،  يف الصحيح.  
 وقد  وت أن س ب نزول  يه اآلية قضيتان أخفاين  و يا أشنف.  
ة ملوقيع  ييه اآليية عقيب الييت ق لنيا فيإن االنتقيال مننيا إىل  ييه يقتضي، مناسي ة بيننميا  ولنشتغل اآلن ب ييان وجيه املناسي  

فالقصتان متشاهبتان إذ حان وفد بين متيم النازلة فينم اآلية السيابقة جياؤوا معتيي ين عين  ) يم سياع،  سيول هللا صيلى هللا 
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صطل  ولؤوا من أهنيم  نعيون الزحياة إال أن  ييا عليه وسلم لق ض صدقات بين حعب بن العنل من متيم حما وقدم  وبنو امل
 يناحده بعد ما بني الوقتني إال أن يكون يف وعيني سنة وفد بين متيم و م. 

وإعييا)ة ا طيياب ب(اي أينييا اليييين امنييوا) وفصييله بييدون عيياطف لتخصييي   يييا الغييفض ابال تمييام حمييا علمييت يف قولييه  
 كم فول صوت النيب). وعاىل (اي أينا اليين امنوا ال وففعوا أصواو

 فايفملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا للمناس ة املتقدم ذحف ا.  
 وال وعل  هليه اآلية بتشفيع يف قضية بين املصطل  مع الوليد بن عق ة ألهنا قضية انقضت وسويت.  
 والفاس : املتصف ابلفسول  و و فعل ما افمه الشف  من الك ائف.  
 ابن زيد ومقاول وسنل بن ع د هللا. وفسف  نا ابلكاذب قاله  
وأوثف يف الشفك حف  (إن) اليت األصل فيه أن يكون للشفك املشكوك يف وقوعه للتن ييه عليى أن شيأن فعيل الشيفك أن  

 يكون ان)  الوقو  ال يقدم عليه املسلمون. 
 واعلم أن ليس اآلية ما يقتض، وصف الوليد ابلفاس  وصفاا وال ولواا.  
املفسفون على أن الوليد ظين ذليك حميا يف اإلصيابة عين ابين ع يد اليل ولييس يف اليفواايت ميا يقتضي، أنيه وعميد وقد اوف   

 الكيب. قال الفخف: إن إطالل لفظ الفاس  على الوليد ش،  بعيد ألنه وو م وظن فأخطأ  واملخطئ ال يسمى فاسقا. 
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 صلى هللا عليه وسلم وعنيفه واستتابته فإنه  وى أنه مل ييز) عليى قوليه ليه  الت ييني قلت: ولو حان الوليد فاسقا ملا وفك النيب  

ميين هللا والعجليية ميين الشيييطان    إذ حييان وعجيييل الوليييد الفجييو  عجليية. وقييد حييان خييفوج القييوم للتعييفض إىل الوليييد بتلييك 
سب أن عملنيم حيان حيلية مين حيلائنم عليى اهليئة مثا  ظنه حقا إذ مل يكن املعفو  خفوج الق ائل لتلق، السعاة. وأان أح

انصفا  الوليد عن الدخول يف حينم وعريا مننم يف نظف عامتنم من أن يدخل عدو هلم إىل )اي  م ويتوىل ق ض صدقاهتم 
فتعيري م أعييداؤ م بيييلك  ييتعض مييننم )مهيياؤ م وليييلك ذ  يوا بصييدقاهتم أبنفسيينم يف  واييية أو جيياؤوا معتييي ين ق ييل جميي،  

 وليد إلينم يف  واية أخفى. خالد بن ال
ويؤيد  يا ما جا  يف بعض  واايت  يا ا ل أن الوليد. أعلم لفوج القوم إليه  ويع بييلك فلعيل ذليك اإلعيالم ميوعز   

 به إليه ليخا  فريجع. وقد اوف  من وفمجوا للوليد بن عق ة على أنه حان شجاعا جوا)ا وحان ذا خل  ومفو ة. 
السنة على اعت ا  أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم عدوال وإن حل من  أى النيب صيلى هللا علييه واعلم أن مجنو  أ ل  

وسلم وامن به فنو من أصحابه. وزا) بعضينم شيفك أن ييفوت عنيه أو يالزميه وميال إلييه املياز ت. قيال يف أمالييه يف أصيول 
يييد أصييحابه اليييين الزميوه وعييززوه ونصييفوه واو عييوا النييو  الفقيه  ولسيينا نعييين أبصييحاب النييب حييل ميين  اه أو زا ه ملامييا إمنيا يف 
 اليت أنزل معه وأولئك  م املفلحون شند هللا هلم ابلفالح  اه. 
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وإمنا ولقف  يه األخ ا  النياقمون عليى عثميان إذ حيان مين عيدا) منياقمنم ال اطلية أنيه أوىل الولييد بين عق ية إميا ة الكوفية  
ابلوليد وصف الفاس   وحاشاه منه لتكون واليتيه اإلميا ة ابطيال. وعليى وسيليم أن  فحملوا اآلية على يري وجننا وألصقوا

وكون اآلية إشا ة إىل فاس  معني فلماذا ال امل على إ ا)ة اليت أعلم الولييد أبن القيوم خفجيوا ليه ليصيدوه عين الوصيول 
 اىل )اي  م قصدا إل جاعه. 

صطل . ويف بعضينا أن بيين املصيطل  و )وا املدينية معتيي ين  واوفقيت ويف بعض الفواايت أن خالدا وصل إىل )اي  بين امل 
 الفواايت على أن بني بين املصطل  وبني الوليد بن عق ة شحنا  من عند ايفا لية. 

ويف الفواية أهنم اعتي وا للتسلح بقصيد إحيفام ضييفنم. ويف السيرية احلل يية  أهنيم قيالوا: خشيينا أن ي ا)ئنيا ابلييت حيان بيننيا  
شحنا . و يه اآلية أصل يف الشنا)ة والفواية من وجوب ال ح  عن )خيلة من جنل حال وقواه. وقد قال عمف ابن من 

ا طاب ال يؤسف أحد يف اإلسالم بغري العدول  و ، أيضا أصل عظيم يف وصففات والة األمو  ويف وعامل الناس بعضنم 
 مع بعض من عدم اإلصغا  إىل حل ما يفوى ورل به. 

طيياب ب(اي أينييا اليييين امنييوا) مييفا) بييه النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم وميين معييه ويشييمل الوليييد بيين عق يية إذ صييدل ميين وا  
أخله أبن بين املصطل  يفيد له سو ا ومن أييت مين حكيام امليؤمنني وأميفائنم ألن املقصيو) منيه وشيفيع وعيديل مين ال يعيف  

 ابلصدل والعدالة. 
 يومئ إىل أنه  ا ين غ، أن ال يقع إال ان) ا. وجم،  حف  (إن) يف  يا الشفك  
والت يني: قوة اإلابنة و و متعد إىل مفعول مبعىن أابن  أت دملوا وأبينوا. واملفعول ضييو  )ل علييه قوليه بن يإ أت و ينيوا ميا  

 جا  به وإابنة حل ش،  رس نا. 
ع احليياحم القيييل والقييال وال ينصييا  إىل ايفييوالن يف واألمييف ابلت يييني أصييل عظيييم يف وجييوب التث ييت يف القضييا  وأن ال يتت يي 

 ا واطف من الظنون واألو ام. 
ومعييىن (فت ينييوا) و ينييوا احليي   أت ميين يييري جنيية ذلييك الفاسيي . فخييل الفاسيي  يكييون )اعيييا إىل التت ييع والتث ييت يصييلح ألن  

 إلسالم بغري العدول  . يكون مستندا للحكم رال من األحوال وقد قال عمف بن ا طاب  ال يؤسف أحد يف ا
وإمنا حان الفاس  معفضا خيله للفي ية واالخيتالل ألن الفاسي  ضيعيف اليواز  اليديين يف نفسيه  وضيعف اليواز  نفئيه عليى  

االستخفا  ابحملظو  ومبا رل به يف شنا)ة أو خل يرتوب علينما إضفا  ابلغري أو ابلصاحل العام ويقوت جفأوه على ذلك 
 ويندم على ما صد  منه ويقلع عن مثله.  )وما إذا مل يتب

 واإلشفاك أشد يف ذلك االجرتا  لقلة مفاعاة الواز  يف أصول اإلشفاك.  
وونكييري (فاسيي )  و(ن ييإ)  يف سيييال الشييفك يفيييد العمييوم يف الفسييال أبت فسيي  اوصييفوا  ويف األن ييا  حيييف حانييت  حأنييه  

 يان األمف وانكشافه. قيل: أت فاس  جا حم أبت ن إ فتوقفوا فيه ووطل وا ب
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وقفأ ايفمنو  (فت ينوا) بفوقية فموحدة فتحتية فنون من الت يني  وقفأ محزة والكسائ، وخلف فتث توا بفوقية فمثلثة فموحدة   

 ففوقية من التث ت. والت يني: وطلب ال يان و و ظنو  األمف  والتث ت التحفت ووطلب الث ات و و الصدل. 
 القفا وني واحد وإن اختلف معنامها. وعن النيب صلى هللا عليه وسلم  التث ت من هللا والعجلة من الشيطان  . ومةل  
وموقع (أن وصي وا قوما  نالة فتص حوا) اخل نص ا على نز  ا افض و يو الم التعلييل ضيوفية. ونيوز حونيه منصيواب عليى  

 املفعول ألجله. 
 ملقد ة  و التث ت  فمعىن وعليله إبصابة يقع إثف ا الندم  و التث ت. واملعلل ابلالم احمليوفة أو ا 
فمعىن وعليله إبصابة يقع اخف ا الندم أن اإلصابة علة حتمل على التث يت للتفيا)ت مننيا فلييلك حيان معيىن الكيالم عليى   

تالزم الضيد. ووقيدم انتفا  حصيول  ييه اإلضيافة ألن العلية إذا صيلحت إلث يات الكيف عين فعيل وصيليح لإلوييان بضيده لي
 نظري  يا التعليل يف قوله (أن حت   أعمالكم) يف  يه السو ة. 

و يا التحييف من جفا  ق ول خل الكاذب يدل على حتييف من رطف له اختالل خل  ا يرتوب على خيله الكياذب مين  
 إصابة الناس. و يا بداللة فحوى ا طاب. 

مبعييىن ضييد احللييم مثييل قييوهلم: جنييل حجنييل السيييف  فييإن حييان األول  فال ييا   وايفناليية: وطليي  مبعييىن ضييد العلييم  ووطليي  
للمالبسة و و ظف  مستقف يف موضع احلال  أت متل سني أنتم بعدم العلم ابلواقع لتصديقكم الكاذب  ومتعل  (وصي وا) 

بة على إيصال الضف على  يا الوجه ضيو  )ل عليه السيال سابقا والحقا  أت أن وصي و م بضف  وأحثف إطالل اإلصا
 وعلى اإلطالل الثاين ال ا  للتعدية  أت أن وصي وا قوما بفعل من أثف ايفنالة  أت بفعل من الشدة واإلضفا . 

ومعىن (فتص حوا) فتصريوا ألن بعض أخوات  حان  وستعمل مبعىن الصريو ة. والندم: األسف على فعل صد . وامليفا) بيه  
 التو ك يف الينب للتسا ل ووفك وطلب وجوه احل .   نا الندم الديين  أت الندم على

و يا ا طاب اليت اشتمل عليه قوله (اي أينا اليين امنيوا إن جيا حم فاسي  بن يإ فت ينيوا) موجيه ابتيدا  للميؤمنني املخيلين   
 بفتح ال ا   حل رسب أثفه مبا ي لغ إليه من األخ ا  على اختال  أيفاض املخلين  بكسف ال ا   . 

كن  يا ا طاب ال يرتك املخلين  بكسف ال ا   مبعزل عن املطال ة هبيا الت ني فيما يتحملونه من األخ ا  وبتوخ، سو  ول 
العاق ة فيما رتلفونه من املختلفات ولكن  يا و ني رالف و ني اآلخف ووث ته  فنيا وث ت من املتلق، ابلتمحي  ملا يتلقاه 

 واآلخف متحي  ومتييز حلال املخل.  من حكاية أو يطفل يعه من الكالم
واعلييم أن  يييه اآلييية وتخييفج مننييا أ بييع مسييائل ميين الفقييه وأصييوله: املسييألة األوىل: وجييوب ال حيي  عيين عداليية ميين حييان  

 جمنول احلال يف ق ول الشنا)ة أو الفواية عند القاض، وعند الفواة. و يا صفيح اآلية وقد أشفان إليه انفا. 
أهنيا )الية عليى ق ييول الواحيد الييت انتفيت عنيه هتمية الكيييب يف شينا)وه أو  وايتيه و يو املوسيوم ابلعداليية  املسيألة الثانيية:  

 و يا من مدلول مفنوم الشفك يف قوله (إن جا حم فاس  بن إ فت ينوا) و ، مسألة أصولية يف العمل لل الواحد. 
عيدم العداليية  أت عييدم ظيين عدالتييه فيجييب الكشييف عيين املسيألة الثالثيية: قيييل إن اآلييية وييدل علييى أن األصييل يف اقنييول  

 جمنول احلال فال يعمل بشنا)وه وال بفوايته حىت ي ح  عنه ووث يت عدالته. 
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و يا قول مجنو  الفقنا  واحملدثني و و قول مالك. وقال بعضنم: األصل يف الناس العدالة وينسب إىل أيب حنيفة فيق ل  
  احلال. أما اقنول ابطنه وظا فه معا فحك، االوفال على عدم ق ول خله  وحيأهنم عنده جمنول ال اطن ويعل عنه مبستو 

نظفوا إىل معىن حلمة األصل العقل، )ون الشفع،  وقد قيل: إن عمف بن ا طاب حان قال  املسلمون عدول بعضنم عن 
 عدول  . بعض  وأنه ملا بلغه ظنو  شنا)ة الزو   جع فقال  ال يؤسف أحد يف اإلسالم بغري ال

ويستثىن من  يا أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فيإن األصيل أهنيم عيدول حيىت يث يت خيال  ذليك بوجيه ال خيال   
فيه يف الدين وال رتلف فيه اجتنا) اقتنيدين. وإمنيا وفييد اآليية  ييا األصيل إذا محيل معيىن الفاسي  عليى ميا يشيمل امليتنم 

 ابلفس . 
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فابعة: )ل قوله (فتص حوا على ما فعلتم ان)مني) أنه حتييف من الوقو  فيما يوجيب النيدم شيفعا  أت ميا يوجيب املسألة ال  

التوبيية ميين ولييك اإلصييابة  فكييان  يييا حناييية عيين اإلع يف ولييك اإلصييابة فحييي  والة األمييو  ميين أن يصييي وا أحييدا بضييف أو 
ك اإلصابة عليه بوجه يوجب اليقيني أو يل ية الظين وميا عقاب أو حد أو يفم )ون و ني وحتق  ووجه ما يوجب وسلي  ول

)ون ذلييك فنييو وقصييري يؤاخييي عليييه  ولييه مفاوييب بيننييا العلمييا  يف حكييم خطنييا القاضيي، وصييفة املخطييئ ومييا ييينقض ميين 
 أحكامه. 

التن يه على ووقد  اقفو  على متعلقه يف قوله (على ما فعلتم ان)مني) لال تمام بيلك الفعل  و و اإلصابة بدون وث ت و  
 خطف أمفه. 

(واعلموا أن فيكم  سول هللا لو يطيعكم يف حثري من األمف لعنتم) عطف على مجلة (إن جا حم فاس  بن إ) عطف وشفيع  
 على وشفيع وليس مضموهنا وكملة ملضمون مجلة (إن جا حم فاس ) اخل بل  ، مجلة مستقلة. 

يف قوليه وعياىل (واعلميوا أن هللا يعليم ميا يف أنفسيكم فاحيي وه) يف سيو ة وابتدا  ايفملة ب(اعلموا) لال تمام  وقيد وقيدم   
 ال قفة. وقوله (واعلموا أمنا ينمتم من ش، ) يف األنفال. 

وقوله (أن فيكم  سول هللا) إن خل مستعمل يف اإليقاجل والتحييف على وجه الكناية. فإن حون  سول هللا صلى هللا علييه  
وم ال رل عنيه. فاملقصيو) وعلييم املسيلمني ابو يا  ميا شيف  هليم  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم وسلم بني ظنفانينم أمف معل

 من األحكام ولو حانت يري موافقة لفي اهتم. 
 ومجلة (لو يطيعكم يف حثري من األمف) اخل نوز أن وكون استئنافا ابتدائيا.  
 اليييين امنييوا علييى ووزيييع الفعييل علييى األفييفا) فاملطييا  بعييض فضييمريا ايفمييع يف قولييه (يطيييعكم) وقولييه (لعنييتم) عائييدان إىل 

الييين امنيوا و يم الييين ي تغيون أن يعميل الفسيول صيلى هللا عليييه وسيلم مبيا يطل يون منيه  والعانيت بعيض اخيف و يم مجنييو  
 املؤمنني اليين نفت علينم قضا  النيب صلى هللا عليه وسلم رسب  ي ة يري م. 
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يطيعكم) اخل يف موضع احلال من ضمري (فيكم) ألن مضمون ايفملة يتعل  أبحوال املخاط ني   ونوز أن وكون مجلة (لو 
 من جنة أن مضمون جواب (لو) عنت اصل للمخاط ني. 

 ومةل االعت ا ين يف موقع ايفملة واحد وانتظام الكالم على حال التقديفين يري منثلم.  
 شا  به عليه  أت لو أطاعكم فيما وفي ون. والطاعة: عمل أحد يؤمف به وما يننى عنه وما ي 
 و(األمف)  نا مبعىن احلا)ث والقضية النازلة.  
والتعفيف يف األمف وعفيف ايفنس شامل يفميع األمو  وليلك ج،  معه بلفظ (حثري مين) أت يف أحيداث حثيرية  يا لكيم  

  ي ة يف حتصيل ش،  مننا فيه  الفة ملا شفعه. 
إاي م يف بعض األمف  ا  و من يري شؤون التشيفيع حميا أطياعنم يف نيزول ايفييو ييوم بيد  عليى و يا احرتاز عن طاعته  

 جنة يستأثفون فينا مبا  بد . 
 والعنت: اختالل األمف يف احلاضف أو يف العاق ة.  
منا عدل إىل وصيغة املضا   يف قوله (لو يطيعكم) مستعملة يف املاض، ألن حف  (لو) يفيد وعلي  الشفك يف املاض،  وإ 

صيغة املضا   ألن املضا   صاحل للداللة على االستمفا   أت لو أطاعكم يف قضية معينة ولو أطاعكم حلما  ي تم منيه أو 
 أشفمت عليه لعنتم ألن بعض ما يطل ونه مضف ابلغري أو ابلفايب نفسه فإنه قد اب عاجل النفع العائد عليه ابلضف. 

قوله (إن فيكم  سول هللا) لال تمام هبييا الكيون فيينم وون ينيا عليى أن واجي نم االيت ياك  ووقد  خل (إن) على اينا يف 
 به واإلخال  له ألن حونه فينم شف  عظيم يفماعتنم وصالح هلم. 

والعنت: املشقة  أت ألصاب الساعني يف أن يعمل النيب صلى هللا عليه وسيلم مبيا يفي يون العنيت. و يو اإلع إذ اسيتغفلوا  
صلى هللا عليه وسلم وألصاب يري م العنت مبعىن املشقة و ، ما يلحقنم من جفاين أمف النيب صيلى هللا علييه وسيلم  النيب

على ما يالئم الواقع فيضف ب قيية النياس وقيد يعيو) ابلضيف عليى الكياذب املتشيف، بفي تيه ات ة فيلحي  عنيت مين حييب ييريه 
 ات ة أخفى. 

[ فضيال 7يف قليوبكم وحيفه إلييكم الكفيف والفسيول والعصييان أولئيك  يم الفاشيدون] (ولكن هللا ح ب إلييكم اإل يان وزينيه 
 [)  8من هللا ونعمة وهللا عليم حكيم]
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االستد اك املستفا) من (لكن) انشئ عن قوله (لو يطيعكم يف حثيري مين األميف لعنيتم) ألنيه اقتضيى أن ل عضيكم  ي ية يف   

 يه وسلم فيما يفي ون أن يفعله  ا ي تغون  ا رالونه صاحلا هبم يف أشيا  حثرية وعفض هلم. أن يطيعنم الفسول صلى هللا عل
واملعيىن: ولكيين هللا ال أيمييف  سيوله إال مبييا فيييه صيالح العاق يية وإن مل يصييا)   ي ياوكم العاجليية وذلييك فيميا شييفعه هللا ميين  

نيه االعتقيا)  فيان اسيم اإل يان واسيم اإلسيالم يتيوا )ان  أت األحكام  فاإل ان  نا مفا) منه أحكام اإلسيالم ولييس ميفا)ا م
ح ب إليكم اإل ان اليت  يو اليدين الييت جيا  بيه الفسيول صيلى هللا علييه وسيلم  و ييا حتيفيض عليى التسيليم مليا أيميف بيه 
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نم حفجيا  يا الفسول صلى هللا عليه وسلم و و يف معىن قوله وعياىل (حيىت اكميوك فيميا شيجف بييننم ع ال نيدوا يف أنفسي
قضيت ويسلموا وسليما)  ولييا فكونيه ح يب إليينم اإل يان إ)مياج وإنياز. والتقيديف: ولكين هللا شيف  لكيم اإلسيالم وح  يه 

 إليكم أت )عاحم إىل ح ه والفضى به فامتثلتم. 
وسيلم فيينم بقيية  ويف قوله (وحفه إليكم الكفف والفسول والعصيان) وعفيض أبن الييين ال يطيعيون الفسيول صيلى هللا علييه  

 من الكفف والفسول  قال وعاىل (وإذا )عوا إىل هللا و سوله ليحكم بيننم إذا ففي  مننم معفضون) إىل قوله ( م الظاملون). 
واملقصو) من  يا أن يرتحوا ما ليس من أحكام اإل ان فنو من ق يل قوليه (بيئس االسيم الفسيول بعيد اإل يان) حتيييفا هليم  

 ع اإل ان وجتني ا هلم ما  و من شأن أ ل الكفف. من احليا) عن مني
فا ل يف قوله (ح ب إليكم اإل ان) إىل قوله (والعصيان) مستعمل يف اإلهلاب وحتفيك اهلمم ملفاعاة اإل ان وحفا ة الكفف  

ميا وفي ونييه إذا  والفسيول والعصيييان  أت إن حنيتم أح  ييتم اإل يان وحييف تم الكفيف والفسييول والعصييان فييال وفي يوا يف حصييول 
حان الدين يصد عنه وحان الفسول والعصيان يدعو إليه. ويف  ييا إشيا ة إىل أن االنيدفا  إىل حتصييل املفييوب مين اهليوى 

 )ون متييز بني ما يفض، هللا وما ال يفضيه أثف من اك  ايفا لية من اك  الكفف والفسول والعصيان. 
 ضمري املتكلم ملا يشعف به اسم ايفاللة من املنابة والفوعة.  وذحف اسم هللا يف صد  مجلة االستد اك )ون 
 وما يقتضيه من واجب اقت ال ما ح ب إليه ون ي ما حفه إليه.  
 وعدت فعال (ح ب) و(حفه) رف  (إىل) لتضميننا معىن بلغ  أت بلغ إليكم حب اإل ان وحفه الكفف.  
(حيفه)  لإل يا  إىل أنيه مليا  يي نم يف اإل يان وحيف نم الكفيف امتثليوا ومل يعد فعل (وزينه) رف  (إىل) مثل فعلي، (ح يب) و 

 فأح وا اإل ان وزان يف قلوهبم. 
 والتزيني: جعل الش،  زينا  أت حسنا قال عمف بن أيب  بيعة:           
اشيييدون) معرتضييية أمجعيييت خلييييت ميييع الفجيييف بينيييا                      جليييل هللا ذليييك الوجيييه زينييييا ومجلييية (أولئيييك  يييم الف   

للمييدح. واإلشييا ة ب(أولئييك) إىل ضييمري املخيياط ني يف قولييه (إليييكم) مييفوني ويف قولييه (قلييوبكم) أت اليييين أح ييوا اإل ييان 
 ووزينت به قلوهبم  وحف وا الكفف والفسول والعصيان  م الفاشدون  أت  م املستقيمون على طفي  احل . 

 ة اىل أن بيييننم ففيقييا ليسييوا بفاشييدين و ييم اليييين ول سييوا ابلفسيي  حييني وأفييا) ضييمري الفصييل القصييف و ييو قصييف إفييفا) إشييا 
 ول سنم به فإن أقلعوا عنه التحقوا ابلفاشدين. 

وانتصييب (فضييال ميين هللا ونعميية) علييى املفعييول املطليي  امل ييني للنييو  ميين أفعييال (ح ييب  وزييين  وحييفه) ألن ذلييك التح يييب  
 والتزيني والتكفيه من نو  الفضل والنعمة. 

مجلة (وهللا عليم حكيم) ويييل يفملة (واعلموا أن فيكم  سول هللا) إىل اخف ا إشيا ة إىل أن ميا ذحيف فينيا مين اك  عليم و  
 هللا وحكمته.. والواو اعرتاضية. 

 (وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بيننما فإن بغت إحدامها على األخفى فقاولوا اليت و غ، حىت وفئ إىل أمف هللا 
[) ملا جفى قوله (أن وصي وا قوما  نالة) اآلية حان 9فإن فا ت فأصلحوا بيننما ابلعدل وأقسطوا إن هللا اب املقسطني]

 ا يصدل عليه إصابة قوم أن وقع اإلصابة بني طائفتني مين امليؤمنني ألن مين األخ يا  الكاذبية أخ يا  النميمية بيني الق ائيل 
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والت يييني فينييا أعسييف  وقييد ال اصييل الت يييني إال بعييد أن وسييتعف ان  الفتنيية وال جتييدت  وخطف ييا أحييل  ييا نييفت بييني األفييفا)
 الندامة. 

   
 

 4098صفحة : 
 
ويف الصحيحني عن أنس ابن مالك  أن اآلية نزلت يف قصة مفو   سول هللا صيلى هللا علييه وسيلم عليى جمليس فييه ع يد   

لم على محا  فوقف  سول هللا صلى هللا عليه وسلم وابل احلما   فقال هللا بن أيب بن سلول و سول هللا صلى هللا عليه وس
ع د هللا بن أيب: خل س يل محيا ك فقيد اذاان نتنيه. فقيال ليه ع يد هللا بين  واحية: وهللا إن بيول محيا ه ألطييب مين مسيكك 

 فأصيلح بييننم...  فنزليت فاست ا وجتالدا وجا  قومامها األوس وا يز ج  فتجاليدوا ابلتعيال والسيعف ففجيع إليينم  سيول هللا
  يه اآلية. ويف الصحيحني عن أسامة بن زيد: وليس فيه أن اآلية نزلت يف ولك احلا)ثة. 

ويناحد  يا أن ولك الوقعة حانت يف أول أايم قدوم  سول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة. و يه السو ة نزلت سنة وسع  
ا يف ذليييك لقوليييه  ف لغنيييا أن نزليييت فيييينم وإن طائفتيييان مييين امليييؤمنني اقتتليييوا مييين اهلجيييفة وأن انيييس بييين ماليييك مل نيييزم بنزوهلييي

 فأصلحوا بيننما  . اللنم أن وكون  يه اآلية أحلقت هبيه السو ة بعد نزول اآلية مبدة طويلة. 
واآلخيف وعن قتا)ة والسدت: أهنا نزلت يف فتنة بني األوس وا ز ج بس ب خصومة بني  جل وامفأوه أحيدمها مين األوس   

من ا ز ج انتصف لكل مننما قومه حيىت ويدافعوا وونياول بعضينم بعضيا ابألييدت والنعيال والعصي، فنزليت اآليية فجيا  النييب 
 صلى هللا عليه وسلم فأصلح بيننما و يا أظنف من الفواية األوىل فكانت حكما عاما نزل يف س ب خا . 

املضا  . وا وفع (طائفتان) بفعل مقد  يفسيفه قوليه (اقتتليوا)  و(إن) حف  شفك رل  املاض، لالستق ال فيكون يف قوة 
لال تمام ابلفاعل. وإمنا عدل عن املضا   بعد حونه األلي  ابلشفك ألنه ملا أ يد وقد  الفاعل على فعله لال تمام ابملسيند 

سم حنو(وإن أحد من املشفحني إليه جعل الفعل ماضيا على طفيقة الكالم الفصيح يف مثله  ا أوليت فيه (إن) الشفطية اال
اسيتجا ك)  (وإن اميفأة خافيت ميين بعلنيا نشيوزا). قيال الفضيي،  وحي  الفعيل الييت يكييون بعيد االسيم الييت يليي، (ان) أن 

 يكون ماضيا وقد يكون مضا عا على الشيوذ وإمنا ضعف جم،  املضا   حلصول الفصل بني ايفازم وبني معموله  . 
ائفتييان) ابعت ييا  املعييىن ألن طائفيية ذات مجييع  والطائفيية ايفماعيية. ووقييدم عنييد قولييه وعيياىل ويعييو) ضييمري (اقتتلييوا) علييى (ط 

 (فلتقم طائفة مننم معك) يف سو ة النسا . 
والوجييه أن يكييون فعيييل (اقتتلييوا) مسيييتعمال يف إ ا)ة الوقييو  مثيييل (اي أينييا اليييين امنيييوا قمييتم إىل الصيييالة) ومثييل (والييييين  

ملا قيالوا)  أت يفييدون العيو) ألن األميف ابإلصيالح بيننميا واجيب ق يل الشيفو  يف االقتتيال  يظنفون من نسائنم ع يعو)ون
وذلك عند ظنو  بوا) ه و و أوىل من انتظا  وقو  االقتتال ليمكن ودا ك ا طب ق ل وقوعه عليى معيىن قوليه وعياىل (وإن 

 ما صلحا). امفأة خافت من بعلنا نشوزا أو إعفاضا فال جناح علينما أن يصاحلا بينن
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وبيلك يظنف وجه وففيع قوله (فإن بغت إحدامها على األخفى) عليى مجلية (اقتتليوا)  أت فيإن ابتيدأت إحيدى الطيائفتني  
 قتال األخفى ومل ونصع إىل اإلصالح فقاولوا ال ايية. 

،  (الييت و غي،)  ي، وال غ،: الظلم واالعتدا  على ح  الغري  و و  نا مستعمل يف معناه اللغوت و و ييري معنياه الفقني 
 الطائفة الظاملة ا ا جة عن احل  وإن مل وقاول ألن بغينا امل الطائفة امل غ، علينا أن ودافع عن حقنا. 

وإمنييا جعييل حكييم قتييال ال ايييية أن وكييون طائفيية ألن ايفماعيية يعسييف األخييي علييى أيييدت ظلمنييم أبفييفا) ميين النيياس وأعييوان  
 ابيفيو والسالح. الشفطة فتعني أن يكون حفنم عن ال غ، 

و يا يف التقاول بني ايفماعات والق ائل  فأما خفوج فئة عن مجاعة املسلمني فنو أشد وليس  و مو )  يه اآلية ولكننا  
 أصل له يف التشفيع. 

وقييد بغييى أ ييل الييف)ة علييى مجاعيية املسييلمني بغيييا بغييري قتييال فقيياولنم أبييو بكييف  ضيي، هللا عنييه  وبغييى بغيياة أ ييل مصييف علييى  
ن  ضيي، هللا عنييه فكييانوا بغيياة علييى مجاعيية املييؤمنني  فييأر عثمييان قتيياهلم وحييفه أن يكييون سيي  ا يف إ اقيية )مييا  املسييلمني عثمييا

 اجتنا)ا منه فوجب على املسلمني طاعته ألنه ويل األمف ومل ينفوا عن الثوا  حكم ال غ،. 
   
 

 4099صفحة : 
 
ى األخيفى أو ركيم ا ليفية العيامل العيدل  واب يفوج عين طاعية واق  وصف ال غ، إبخ ا  أ ل العليم أن الفئية بغيت علي  

ا ليفة وعن ايفماعة ابلسيف إذا أمف بغري ظلم وال جو  ومل ختو من عصيانه فتنة ألن ضف الفتنة أشيد مين شيد ايفيو  يف 
اليييين مييع يييري إضيياعة املصيياحل العاميية ميين مصيياحل املسييلمني  وذلييك ألن ا ييفوج عيين طاعيية ا ليفيية بغيي، علييى ايفماعيية 

 ا ليفة. 
وقد حان حتقي  معىن ال غ، وصو ه يري مض وك يف صد  اإلسيالم وإمنيا ضي طه العلميا  بعيد وقعية ايفميل ومل وطيل ع بعيد  

وقعية صيفني  وقيد حيان القتيال فينيا بيني فئتيني ومل يكين ا ييا جون عين علي،  ضي، هللا عنيه مين الييين ابيعيوه اب الفية  بييل  
ه أخييي القييو) ميين قتليية عثمييان مييننم  فكييان اقتنييا  أصييحاب معاوييية جميياال لالجتنييا) بيييننم وقييد حييانوا شييفطوا مل ييايعتنم إاي

)ا ت بيننم حتب فينا حج  الففيقني وال يعلم الثابت مننا واملكيوب إذ حان املؤ خون أصحاب أ وا   تلفة. وقال ابن 
أن العلمييا  حققييوا بعيييد ذلييك أن ال غيي، يف جانيييب العييفيب: حييان طلحييية والييزبري يييفاين ال يييدا ة بقتييل قتليية عثميييان أوىل  إال 

 أصحاب معاوية ألن ال يعة اب الفة ال وق ل التقييد بشفك. 
وقد اعرت  ايفميع أبن معاوية وأصحابه حانوا مدافعني عن نظف اجتنا)ت  طئ  وحان الواجب يقض، على مجاعة من   

جيوب الكفايية فقيد قييل: إن ذليك وقيع التيداع، إلييه ومل ييتم املسلمني الدعا  إىل الصلح بني الففيقني حسب أمف القفان و 
 النتقاض احلفو ية على أمف التحكيم فقالوا: ال حكم إال   وال حنكم الفجال. 
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وقيييل: حيييدت مكيييدة بييني احلكمييني  واإلخ ييا  يف ذلييك مضييطفبة علييى اخييتال  املتصييدين حلكاييية القضييية ميين املييؤ خني  
 ضمائف. أصحاب األ وا . وهللا أعلم ابل

وسئل احلسن ال صفت عن القتال بني الصحابة فقال: شند أصيحاب ضميد وي نيا وعلميوا وجنلنيا. وقيال احملاسييب: وعليم  
 أن القوم حانوا أعلم مبا )خلوا فيه منا. 

  واألمف يف قوله (فقاولوا اليت و غ،) للوجوب  ألن  يا حكم بني ا صمني والقضا  ابحل  واجيب ألنيه حلفيظ حي  احملي  
والن ويفك قتيال ال اييية نييف إىل اسرتسياهلا يف ال غي، وإضيياعة حقيول امل غي، علينييا يف األنفيس واألحيوال واأليييفاض وهللا ال 
اب الفسا)  وألن ذلك نف  يري ا على أن ديت مثيل صينيعنا فمقاولنيا زجيف لغري يا. و يو وجيوب حفايية ويتعيني بتعييني 

ن يلي، قتيال ال غياة إال األئمية وا لفيا . فيإذا اختيل أميف اإلمامية فليتيول قتيال ال غياة اإلمام جيشا يوجنه لقتاهلا إذ ال نوز أ
السوا) األعظم من األمة وعلماؤ ا. فنيا الوجوب مطل  يف األحوال وقيده األ)لة الدالة على عدم املصري إليه إذا علم أن 

 قتاهلا نف إىل فتنة أشد من بغينا. 
ني املتقاولتني فإن أس اب التقاول قد وتولد من أمو  ال يؤبه هبيا يف أول األميف ع وثيو  الثيائفة وقد ولت س ال ايية من الطائفت 

ويتجالد الففيقان فال يض   أمف ال اي، مننما  فاإلصالح بيننما يزيل الل س فإن امتنعت إحدامها وعني ال غي، يف جان نيا 
أى بوا قنيا  وذليك بعيد أن و يني لكلتيا الطيائفتني شي نتنا إن  ألن لإلمام والقاض، أن نل على الصلح إذا خش، الفتنية و  

 حانت هلا ش نة ووزال ابحلجة الواضحة واللا ني القاطعة ومن أيب مننما فنو أع  وأظلم. 
 وجعل الف،  إىل أمف هللا ياية للمقاولة  أت يستمف قتال الطائفة ال ايية إىل ياية  جوعنا إىل أمف هللا  وأمف هللا  و ما يف 

الشفيعة من العدل والكف عن الظلم  أت حىت وقلع عن بغينا. وأو ع مفنيوم الغايية ب ييان ميا وعاميل بيه الطائفتيان بعيد أن 
 وف، ال ايية بقوله (فإن فا ت فأصلحوا بيننما ابلعدل)  وال ا  للمالبسة واقفو  حال من ضمري (اصلحوا). 

صييا  وأن ال يضييف إبحييدى الطييائفتني فييإن املتييالف اليييت ولحيي  حلتييا والعييدل:  ييو مييا يقييع التصيياحل عليييه ابلرتاضيي، واإلن 
 الطائفتني قد وتفاوت وفاوات شديدا فتجب مفاعاة التعديل. 

وقييد اإلصيالح امليأمو  بيه كنييا بقييد أن وفي،  ال اييية بقييد (ابلعيدل) ومل يقييد اإلصيالح امليأمو  بيه  و ييا القييد يقييد بييه  
ألن القيييد مين شييأنه أن يعييو) إلييه الحتييا) سي ب املطليي  واملقيييد  أت نيب العييدل يف صييو ة أيضيا اإلصييالح امليأمو  بييه أوال 

اإلصالح فال يضيعوا بصو ة الصلح منافع عن حال الففيقني إال بقد  ما وقتضيه حقيقة الصيلح مين نيزول عين بعيض احلي  
 ابملعفو . 
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عاميا وييييال لبميف ابلعيدل ا يا  يف الصيلح بيني الفيفيقني  فشيمل ذليك  ع أمف املسلمني ابلعدل بقوله (وأقسطوا) أميفا  

 يا األمف العام أن يعدلوا يف صو ة ما إذا قاولوا اليت و غ،  ع قال (فإن فيا ت فأصيلحوا بيننميا). و ييا إصيالح كن بعيد 
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سيو ة ا ياطف شياعفة ابنتصيا  اإلصالح املأمو  به ابتدا . ومعنياه: أن الفئية الييت خضيعت للقيوة وألقيت السيالح وكيون مك
الفئة األخفى علينا فأوجب على املسيلمني أن يصيلحوا بيننميا برتيي نميا يف إزالية اإلحين والفجيو  إىل أخيوة اإلسيالم ليئال 

 يعو) التنكف بيننما. 
ه وليف عليى قال أبو بكف بن العفيب: ومن العدل يف صلحنم أن ال يطال وا مبا جفى بيننم مدة القتال من )م وال مال فإن 

 دويل ويف طل نم به ونفري هلم عن الصلح واستشفا  يف ال غ، و يا أصل يف املصلحة ا ه. 
ع قال: ال ضمان علينم يف نفس وال ميال عنيدان  املالكيية  . وقيال أبيو حنيفية يضيمنون. وللشيافع، فييه قيوالن. فأميا ميا   

وع، ال ايييية أو  ييو خييا  ابل ايييية علييى ا ليفيية و ييو حييان قائمييا  ) بعينييه. وانظييف  ييل ينط يي  حييالم ابيين العييفيب علييى نيي
 األظنف. 

فأمييا حكيييم وصيييف  ايفييييو املقاويييل لل غييياة فكيييأحوال ايفنييا) إال أنيييه ال يقتيييل أسيييري م وال يت يييع ميييدبف م وال يييييفف عليييى  
 جفانم وال وسىب ذ ا ينم وال وغنم أمواهلم وال وسرتل أسفا م. 

  الالحقيية ابلفئيية املعتييدى علينييا واألضييفا  الالحقيية ابيفماعيية اليييت وتييوىل قتييال وللفقنييا  وفاصيييل يف أحييوال جييل األضييفا  
ال غاة فين غ، أن يؤخي من جممو  أقواهلم ما يفى أولو األمف املصلحة يف احلميل علينيا جيفاي عليى قوليه وعياىل (وأقسيطوا إن 

 هللا اب املقسطني). 
[) وعليييل إلقامييية اإلصييالح بيييني امليييؤمنني إذا 10 لعلكييم وفمحيييون](إمنييا املؤمنيييون إخييوة فأصيييلحوا بييني أخيييويكم واوقيييوا هللا 

استشيفى احلييال بييننم  فايفمليية موقعنيا موقييع العلية  وقييد بيين  يييا التعلييل علييى اعت يا  حييال املسيلمني بعضيينم ميع بعييض  
 ححال اإلخوة. 

املسلمني فنيو قصيف ا)عيائ، أو  وج،  بصيغة القصف املفيدة حلصف حاهلم يف حال اإلخوة م الغة يف وقفيف  يا احلكم بني 
 و قصف إضايف للف) على أصحاب احلالية املففوضية الييين ي غيون عليى ييري م مين امليؤمنني  وأخيل عيننم أبهنيم إخيوة جميازا 
على وجه التش يه ال ليغ زاي)ة لتقفييف معيىن األخيوة بييننم حيىت ال اي  أن يقيفن ريف  التشي يه املشيعف بضيعف صيفتنم عين 

 حقيقة األخوة. 
و يه اآلية فينا )اللة قوية على وقف  وجوب األخوة بني املسلمني ألن شأن (إمنا) أن جت،   يل ال ننليه املخاطيب وال  

يدفع صحته أو ملا ينزل منزلة ذليك حميا قيال الشييخ يف )الئيل اإلعجياز يف الفصيل الثياين عشيف وسيال علييه شيوا د حثيرية 
اىل (إمنيا املؤمنيون إخيوة) مفييد أن معيىن األخيوة بييننم معليوم مقيف . وقيد وقيف  من القفان وحالم العفب فليلك حان قوله وع

ذلك يف وضاعيف حالم هللا وعاىل وحالم  سوله صلى هللا عليه وسلم من ذلك قوليه وعياىل (يقوليون  بنيا ايفيف لنيا وإلخواننيا 
فإهنييا معييدو)ة الثانييية واملائيية  وسييو ة اليييين سيي قوان ابإل ييان) يف سييو ة احلشييف  و يي، سييابقة يف النييزول علييى  يييه السييو ة 

احلجفات معدو)ة الثامنة واملائة من السو . واخى النييب صيلى هللا علييه وسيلم بيني املنياجفين واألنصيا  حيني و و)ه املدينية 
وذليك م يدأ اإلخيا  بييني املسيلمني. ويف احليدي   لييو حنيت متخييا خليييال ييري  يب الختييت أاب بكييف ولكين أخيوة اإلسييالم 

 .  أفضل 
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ويف ابب وييزوي  الصييغا  ميين الك ييا  ميين صييحيح ال خييا ت  أن النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم خطييب عائشيية ميين أيب بكييف.  
 فقال له أبو بكف: إمنا أان أخوك فقال: أنت أخ، يف )ين هللا وحتابه و ، يل حالل  . 

امف  من الشف أن اقف أخاه املسيلم  ويف حدي  صحيح مسلم  املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال ريله وال اقفه رسب  
 . 
 ويف احلدي   ال يؤمن أحدحم حىت اب ألخيه ما اب لنفسه  أت اب للمسلم ما اب لنفسه.  
فأشا ت مجلة (إمنا املؤمنون إخوة) إىل وجه وجوب اإلصالح بني الطائفتني املت اييتني مننم ب يان أن اإل ان قد عقد بني  

ما ال ينق  عن نسب األخوة ايفسدية على حنو قيول عميف بين ا طياب للميفأة الييت شيكت إلييه أ له من النسب املوحى 
 حاجة أوال) ا وقالت: أان بنت خفا  بن أ ا   وقد شند أيب مع  سول هللا احلدي ية فقال عمف  مفح ا بنسب قفيب  . 

   
 

 4101صفحة : 
 
األخيوين ليزم بقيية اإلخيوة أن يتنا ضيوا يف إزاحتنيا مشييا ابلصيلح  وملا حان املتعا   بني الناس أنه إذا نش ت مشاقة بني  

بيننمييا فكيييلك شييأن املسييلمني إذا حييدث شييقال بييني طييائفتني مييننم أن يييننض سييائف م ابلسييع، ابلصييلح بيننمييا وبيي  
 السففا  إىل أن يفقعوا ما و ،  ويففعوا ما أصاب و) ى. 

ون املؤمنني إخوة دحيد ملا )لت عليه (إمنا) مين التعلييل فصيا  األميف ووففيع األمف ابإلصالح بني األخوين  على حتقي  ح 
ابإلصييالح الواقيييع ابتيييدا  )ون وعلييييل يف قوليييه (فأصيييلحوا بيننميييا)  وقوليييه (فأصيييلحوا بيننميييا ابلعيييدل) قيييد أ )  ابلتعلييييل 

 فحصل وقفيفه  ع عقب ابلتففيع فزا)ه وقفيفا. 
 حمطلوب القياس  ع ما يش ه االستدالل ابلقياس  ع ما يش ه النتيجة. وقد حصل من  يا النظم ما يش ه الدعوى و ،   
وملا وقيف  معيىن األخيوة بيني امليؤمنني حميال التقيف  عيدل عين أن يقيول: فأصيلحوا بيني الطيائفتني  إىل قوليه (بيني أخيويكم)  

ا مين وضيع الظيا ف موضيع فنو وصف جديد نشأ عن قوله (إمنا املؤمنون إخوة)  فتعيني إطالقيه عليى الطيائفتني فلييس  يي
 الضمري فتأمل. 

وأوثفت صيغة التثنية يف قوله (أخويكم) مفاعاة لكون الكالم جيا  عليى طيائفتني مين امليؤمنني فجعليت حيل طائفية حياألخ  
 لبخفى. 

 . وقفأ ايفمنو  (بني أخويكم) بلفظ وثنية األخ  أت بني الطائفة واألخفى مفاعاة يففاين احلدي  على اقتتال طائفتني 
 وقفأ ايفمنو  (بني أخويكم) بلفظ وثنية األخ على وش يه حل طائفة أبخ.  
 وقفأ يعقوب (فأصلحوا بني إخووكم) بتا  فوقية بعد الواو على أنه مجع أخ ابعت ا  حل فف) من الطائفتني حاألخ.   
يية وامل غيي، علينيا  ويشييمل يريمهيا  يين واملخاطيب بقوليه (واوقييوا هللا لعلكيم وفمحييون) مجييع املييؤمنني فيشيمل الطييائفتني ال اي 

 أمفوا ابإلصالح بيننما ومقاولة ال ايية  فتقوى حل ابلوقو  عند ما أمف هللا به حال  ا رصه  و يا يش ه التيييل. 
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ومعىن (لعلكم وفمحون): وفجى لكم الفمحة من هللا فتجفت أحوالكم على استقامة وصالح. وإمنا اختريت الفمحة ألن األمف  
 لتقوى واقع إثف وقفيف حقيقة األخوة بني املؤمنني وشأن وعامل اإلخوة الفمحة فيكون ايفزا  علينا من جنسنا. اب
(اي أينا اليين أمنوا ال يسخف قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا مننم وال نسا  من نسا  عسى أن يكن خريا ميننن) مليا  

مييا وقييف  ميين إنيياب معامليية اإلخييوة بييني املسييلمني يقتضيي، حسيين اقتضييت األخييوة أن حتسيين املعامليية بييني األخييوين حييان 
املعاملة بني احا) م  فجا ت  يه اآلايت من نة على أمو  من حسن املعاملة قد وقع الغفلة عين مفاعاهتيا لكثيفة وفشيينا 

 فا) م. يف ايفا لية هليه املناس ة  و يا ندا   ابع أ يد مبا بعده أمف املسلمني بواجب بعض اقاملة بني أف
وعيين الضييحاك: أن املقصييو) بنييو متيييم إذ سييخفوا ميين بييالل وعمييا  وصيينيب  فيكييون لنييزول اآلييية سيي ب متعليي  ابلسيي ب  

 اليت نزلت السو ة ألجله و يا من السخفية املنن، عننا. 
س النيب و وى الواحدت عن ابن ع اس أن س ب نزوهلا:  أن كبت بن قيس بن  اس حان يف يعه وقف وحان إذا أوى جمل 

صلى هللا عليه وسلم يقول: أوسعوا له ليجلس إىل جن ه فيسمع ما يقول فجا  يوما يتخطى  قاب النياس فقيال  جيل: قيد 
أص ت جملسا فاجلس. فقال كبت: من  يا? فقال الفجل: أان فالن. فقال كبت: ابن فالنة وذحف أما له حان يعري هبا يف 

  يه اآلية    فنيا من اللمز. ايفا لية  فاستحيا الفجل. فأنزل هللا 
 و وت عن عكفمة:  أهنا نزلت ملا عريت بعض أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم أم سلمة ابلقصف    و يا من السخفية.  
 وقيل: عري بعضنن صفية أبهنا ينو)ية  و يا من اللمز يف عففنم.  
قال يييري اتبييع حسيي ما وقييدم ميين حييالم الفخييف. وقييد وافتتحييت  يييه اآلايت إبعييا)ة النييدا  لال تمييام ابلغييفض فيكييون مسييت 

وعفضيت اآلايت الواقعيية عقيب  يييا النيدا  لصيينف منيم ميين معاملية املسييلمني بعضينم ليي عض  يا فشييا يف النياس ميين عنييد 
ايفا لييية التسييا ل فينييا. و يي، ميين إسييا ة األقييوال ويقتضيي، الننيي، عننييا األمييف أبضييدا) ا. وولييك املننيييات  يي، السييخفية 

  ز. واللمز والن
 والسخف  ويقال السخفية: االستنزا   ووقدم يف قوله (فيسخفون مننم) يف سو ة بفا ة  ووقدم وجه وعديته ب(من).  
 والقوم: اسم مجع: مجاعة الفجال خاصة )ون النسا   قال ز ري:           
 وما أ) ت وسو  أخال أ) ت                      أقوم ال حصن أم نيسيا ?    
 

 4102 صفحة :
 
 وونكري (قوم) يف املوضعني إلفا)ة الشيا   لئال يتو م هن، قوم معينني سخفوا من قوم معينني.   
وإمنا أسند (يسخف) إىل (قوم) )ون أن يقيول: ال يسيخف بعضيكم مين بعيض حميا قيال (وال يغتيب بعضيكم بعضيا) للنني،  

لنني، إىل األقيوام. وهلييا أيضيا مل يقيل: ال يسيخف عما حان شائعا بني العفب مين سيخفية الق ائيل بعضينا مين بعيض فوجيه ا
  جل من  جل وال امفأة من امفأة. 

 ويفنم منه النن، عن أن يسخف أحد من أحد بطفي  حلن ا طاب. و يا النن، صفيح يف التحف .  

This file was downloaded from QuranicThought.com



املؤمنييات يف  وخي  النسيا  ابليييحف ميع أن القيوم يشييملنم بطفيي  التغلييب العييفيف يف الكيالم  حميا يشييمل لفيظ (امليؤمنني) 
اصيطالح القيفان بقفينية مقيام التشيفيع  فييأن أصيله التسياوت يف األحكيام إال ميا اقتضييى اليدليل ختصيي  أحيد الصينفني بييه 
)فعا لتو م ختصي  النن، بسخفية الفجال إذ حان االستسخا  متأصال يف النسا   فبجل )فع التو م الناشيئ مين  ييين 

 اية القصا  (واألنثى ابألنثى) يف سو ة ال قفة. السيئني على حنو ما وقدم يف قوله من 
ومجلة (عسى أن يكونوا خريا مننم) مستأنفة معرتضة بني ايفملتني املتعاطفتني وفيد امل الغة يف النن، عن السخفية بيحف   

السياخفة  حالة يكثف وجو) ا يف املسخو ية  فتكون سخفية الساخف أفظع مين السياخف  وألنيه يثيري انفعيال احلييا  يف نفيس
بينه وبني نفسه. وليست مجلة (عسى أن يكونوا خريا مننم) صفة لقوم من قوله (من قوم) وإال لصا  النن، عن السخفية 
خاصا مبا إذا حان املسخو  به مظنة أنيه خيري مين السياخف  وحييلك القيول يف مجلية (عسيى أن يكين خيريا ميننن) وليسيت 

 صفة ل(نسا ) من قوله (من نسا ). 
الضمريين يف قوله (أن يكونوا خريا مننم) ويف قوليه (أن يكين خيريا ميننن) ال لي س فييه لظنيو  مفجيع حيل ضيمري  ووشابه  

 فنو حالضمائف يف قوله وعاىل (وعمفو ا أحثف  ا عمفو ا) يف سو ة الفوم  وقول ع اس بن مف)اس:          
أحييييفزوا مييييا مجعييييوا (وال ولمييييزوا أنفسييييكم وال ونييييابزوا عييييدان ولييييوال حنيييين أحييييدل مجعنييييم                      ابملسييييلمني و   

ابأللقاب) اللمز: ذحف ما يعده الياحف عي ا ألحد مواجنة فنو امل اشفة ابملكفوه. فيإن حيان ري  فنيو وقاحية واعتيدا   وإن  
ميين  حييان ابطييال فنييو وقاحيية وحيييب  وحييان شييائعا بييني العييفب يف جييا ليتنم قييال وعيياىل (ويييل لكييل مهييزة ملييزة) يعييين نفييفا

املشفحني حان )أهبم ملز  سول هللا صلى هللا عليه وسلم  ويكون رالة بيني اإلشيا ة والكيالم بتحفييك الشيفتني بكيالم خفي، 
 يعف  منه املواجه به أنه ييم أو يتوعد  أو يتنق  ابحتماالت حثرية  و و يري الن ز ويري الغي ة. 

 ا اليت ذحفوه  و املنخول من ذلك. وللمفسفين وحتب اللغة اضطفاب يف شفح معىن اللمز و ي 
ومعىن (ال ولمزوا أنفسكم) ال يلمز بعضكم بعضا فنزل ال عض امللموز نفسا لالمزه لتقيف  معيىن األخيوة  وقيد وقيدم نظيريه  

 عند قوله (وال ختفجون أنفسكم من )اي حم) يف سو ة ال قفة. 
بتحفيييك ال ييا  و ييو اللقييب السييو   حقييوهلم: أنييف الناقيية  والتنييابز: ن ييز بعضيينم بعضييا  والن ييز بسييكون ال ييا : ذحييف النيييز  

 وقفقو   وبطة  وحان يالب األلقاب يف ايفا لية ن زا. قال بعض الفزا يني:          
أحنيييه حييني أان)يييه ألحفمييه                      وال ألق ييه والسييوأة اللقييب  وت بففييع  السييوأة اللقييب  فيكييون جييفاي علييى   

للقب وأنه سوأة. و واه )يوان احلماسة بنصب  السوأة  على أن الواو واو املعية. و وت  ابلسوأة اللق يا  األيلب عند م يف ا
أت ال ألق يه لق ييا مالبسييا للسيو ة فيكييون أ ا) جتنييب بعيض اللقييب و ييو ميا يييدل علييى سيو . و واييية الففييع أ جيح و يي، اليييت 

يف )ييوان احلماسية مين وغييريات أيب متيام الييت نسيب إلييه  يقتضينا استشنا) سي ويه ب يت بعده يف ابب ظن. ولعل ما وقيع
 بعضنا يف بعض أبيات احلماسة ألنه  أى النصب أصح معىن. 

 فاملفا) ب(األلقاب) يف اآلية األلقاب املكفو ة بقفينة (وال ونابزوا).  
 واللقب ما أشعف لسة أو شف  سوا  حان ملق ا به صاح ه أم اخرتعه له النابز له.  
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خص  النن، يف اآلية ب(األلقاب) اليت مل يتقا)م عند ا حىت صا ت حاأليا  ألصحاهبا وونوس، مننا قصد اليم وقد  
والسب خ  مبا وقع يف حثري من األحا)ي  حقول النيب صلى هللا عليه وسلم  أصيدل ذو الييدين    وقوليه أليب  فييفة  اي 

قييول احملييدثني  األعييفج  لع ييد الفمحييان بيين  فمييز   واألعمييو  أاب  ييف    ولقييب شيياول ملييك إسييفائيل يف القييفان طييالوت  و 
 لسليمان من منفان. 

   
 

 4103صفحة : 
 
وإمنيا قييال (وال ولميزوا) بصيييغة الفعييل الواقيع ميين جانييب واحيد وقييال (وال ونيابزوا) بصيييغة الفعييل الواقيع ميين جييان ني  ألن   

 نم بنو سلمة ابملدينة قاله ابن عطية. اللمز قليل احلصول فنو حثري يف ايفا لية يف ق ائل حثرية من
[) وييييل للمننييات املتقدمية و يو وعيفيض قيوت 11(بئس االسم الفسول بعد اإل ان ومن مل يتب فأولئك  م الظياملون] 

أبن ما هنوا عنه فسول وظلم  إذ ال مناسي ة بيني ميدلول  ييه ايفملية وبيني ايفميل الييت ق لنيا ليوال معيىن التعيفيض أبن ذليك 
ذلك ميموم ومعاقب عليه فدل قوله (بئس االسم الفسول بعد اإل ان)  على أن ما هنوا عنه ميموم ألنه فسيول فسول و 

يعاقب عليه وال وزيله إال التوبة فوقع إناز ري  مجلتني يف الكالم احتفا  مبا )ل عليه التيييل  و ييا )ال عليى أن اللميز 
  اب املسلم فسول  . والتنابز معصيتان ألهنما فسول. ويف احلدي   س

ولفظ  االسم   نا مطل  على اليحف  أت التسمية  حما يقال: طا  ايه يف الناس ابيفو) أو ابللؤم. واملعيىن: بيئس الييحف  
 أن ييحف أحد ابلفسول بعد أن وصف ابإل ان. 

يمية إذ األلقياب أييا  فكيان وإيثا  لفظ االسم  نيا مين الفشياقة مبكيان ألن السييال حتيييف مين ذحيف النياس ابألييا  اليم  
 اختيا  لفظ االسم للفسول مشاحلة معنوية. 

ومعىن ال عدية يف قوليه (بعيد اإل يان): بعيد االوصيا  ابإل يان  أت أن اإل يان ال يناسي ه الفسيول ألن املعاصي، مين شيأن  
لى هللا علييه وسيلم أهنيا أ ل الشفك اليين ال ييزعنم عين الفسيول واز   و ييا حقيول مجيلية بنيت أيب حيني شيكت للنييب صي

وكييفه زوجنييا كبييت بيين قيييس وجييا ت وطلييب ففاقييه:  ال أعيييب علييى كبييت يف )ييين وال يف خليي  ولكييين أحييفه الكفييف بعييد 
 اإلسالم  وفيد التعفيض لشية الزان  وإين ال أطيقه بغضا  . 

فنييو ظييامل: ألنيييه ظلييم النييياس وإذ حييان حييل مييين السييخفية واللمييز والتنيييابز معاصيي، فقيييد وج ييت التوبيية مننيييا فميين مل يتيييب  
ابالعتدا  علينم  وظلم نفسه أبن  ض، هلا عقاب اآلخيفة ميع اليتمكن مين اإلقيال  عين ذليك فكيان ظلميه شيديدا جيدا. 
فليلك ج،  له بصيغة قصف الظياملني عليينم حأنيه ال ظيامل ييري م لعيدم االعتيدا) ابلظياملني اآلخيفين يف مقابلية  يؤال  عليى 

 . س يل امل الغة ليز)جفوا
 والتوبة واج ة من حل ذنب و يه الينوب امليحو ة مفاوب وإ)مان الصغائف ح رية.  
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وووسييي  اسييم اإلشييا ة لييزاي)ة متييييز م وفظيعييا حليياهلم وللتن يييه  بييل إهنييم اسييتحقوا قصييف الظلييم علييينم ألجييل مييا ذحييف ميين  
 األوصا  ق ل اسم اإلشا ة. 

بعض الظن إع) أعييد النيدا  خيامس ميفة الخيتال  الغيفض واال تميام بيه.  (اي أينا اليين امنوا اجتن وا حثريا من الظن إن 
وذلك أن املننيات امليحو ة بعد  يا الندا  من جنس املعامالت السيئة ا فية اليت ال يتفطن هلا من عومل هبا فال يدفعنا 

 فما يزيلنا من نفس من عامله هبا. 
عظيم ي طل ما حيان فاشييا يف ايفا ليية مين الظنيون السييئة واليتنم ال اطلية فف، قوله وعاىل (اجتن وا حثريا من الظن) د)يب  

وأن الظنييون السيييئة ونشييأ عننييا الغييرية املففطيية واملكائييد  وااليتييياالت  والطعيين يف األنسيياب  وامل ييا)أة ابلقتييال حييي ا ميين 
 اعتدا  مظنون ظنا ابطال  حما قالوا  خي الل  ق ل أن أيخيك  . 

الضالة وامليا ب ال اطلة إال من الظنون الكاذبة قال وعاىل (يظنون اب  يري احل  ظن ايفا لية) وقيال وما يمت العقائد  
(وقالوا لو شا  الفمحان ما ع دان م فما هلم بيلك من علم إن  م إال رفصون) وقال (سيقول اليين أشفحوا لو شا  هللا ما 

ل عنييدحم ميين علييم فتخفجييوه لنييا إن وت عييون إال الظيين وإن أوييتم إال أشييفحنا وال اابؤان وال حفمنييا ميين شيي، ) ع قييال (قييل  يي
 ختفصون). 

 وقال النيب صلى هللا عليه وسلم (إايحم والظن فإن الظن أحيب احلدي ).  
وملييا جييا  األمييف يف  يييه اآلييية ابجتنيياب حثييري ميين الظيين علمنييا أن الظنييون اآلنيية يييري قليليية  فوجييب التمحييي  والفحيي   

 اطل من الظن الصا)ل. لتمييز الظن ال 
 واملفا) ب(الظن)  نا: الظن املتعل  أبحوال الناس وحي  املتعل  لتي ب نفس السامع إىل حل ظن  كن  و إع.  
   
 

 4104صفحة : 
 
ومجلة (إن بعض الظن إع) اسيتئنا  بيياين ألن قوليه (اجتن يوا حثيريا مين الظين) يسيتوقف السيامع ليتطليب ال ييان فيأعلموا   

الظن جفم  و يا حناية عين وجيوب التأميل يف اك  الظنيون ليعفضيوا ميا وفضي، الييه الظنيون عليى ميا يعلمونيه مين أن بعض 
أحكيام الشيفيعة  أو ليسييألوا أ يل العليم علييى أن  ييا ال ييان االسييتئنايف يقتصيف عليى التخويييف مين الوقيو  يف اإلع. وليييس 

تنابييه  ألهنييا أنييوا  حثييرية فن ييه علييى عاق تنييا ووييفك التفصيييل ألن يف  يييا ال يييان ووضيييحا ألنييوا  الكثييري ميين الظيين املييأمو  ابج
 إهبامه بعثا على مزيد االحتياك. 

ومعىن حونه إنا أنه: إما أن ينشأ على ذلك الظين عميل أو جميف) اعتقيا)  فيإن حيان قيد ينشيأ علييه عميل مين قيول أو فعيل   
ينظف بعد يف عمله اليت بناه عليه فيجده قد عامل به حااليتياب والتجسس ويري ذلك فليقد  الظان أن ظنه حاذب ع ل

من ال يستح  ولك املعاملة من اهتامه ابل اطل فيأع  ا طوى عليه قل ه ألخيه املسلم  وقيد قيال العلميا : إن الظين الق ييح 
 مبن ظا فه ا ري ال نوز. 
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د نفسه قد اعتقد يف أحد ما ليس به  فإن حان وإن مل ينشأ عليه إال جمف) اعتقا) )ون عمل فليقد  أن ظنه حان  طئا ن 
اعتقييا)ا يف صيييفات هللا فقيييد افيييرتى عليييى هللا وإن حييان اعتقيييا)ا يف أحيييوال النييياس فقيييد خسييف االنتفيييا  مبييين ظنيييه ضيييا ا  أو 

 اال تدا  مبن ظنه ضاال  أو حتصيل العلم  ن ظنه جا ال وحنو ذلك. 
او)ة جوالنه يف النفس قد يصري علما  اسخا يف النفس فترتوب عليه وو ا  ذلك فالظن ال اطل إذا وكف ت مالحظته ومع  

اآلك  بسنولة فتصا)  من  و حقي  بضد ا حميا وقيدم يف قوليه وعياىل (أن وصيي وا قوميا  نالية فتصي حوا عليى ميا فعليتم 
 ان)مني). 

مفعييولني  يقيال: جن يه الشييف  واالجتنياب: افتعيال ميين جن يه وأجن يه  إذا أبعييده  أت جعليه جان يا اخييف  وفعليه يعيدى إىل  
 قال وعاىل (واجن ين وبين أن نع د األصنام). ومطاوعه اجتنب  أت ابتعد  ومل يسمع له فعل أمف إال بصيغة االفتعال. 

ومعىن األمف ابجتناب حثري من الظن األمف بتعاط، وسائل اجتنابه فإن الظن اصل يف خياطف اإلنسيان اضيطفا ا عين ييري  
التكليف ابجتنابه وإمنا يفا) األمف ابلتث ت فيه ومتحيصيه والتشيكك يف صيدقه إىل أن يت يني موج يه بيدون  اختيا   فال يعقل

 وف)) أو بفجحان أو يت ني حيبه فتكيب نفسك فيما حدثتك. 
ققيوا  و يا التحييف يفا) منه مقاومة الظنون السيئة مبا  و معيا  ا من األما ات الصحيحة. ويف احلدي   إذا ظننتم فال حت 
 . 
على أن الظن احلسن اليت ال مستند له يري ضمو) ألنه قد يوقع فيما ال ند ضفه مين اييرتا  يف ضيل احليي  ومين اقتيدا   

مبن ليس أ ال للتأس،. وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم  ألم عطية حني مات يف بيتنا عثمان بين مظعيون وقيال   محية 
يك لقد أحفمك هللا  وما يد يك أن هللا أحفمه. فقالت: اي  سيول هللا ومين يكفميه هللا? هللا عليك أاب السايب فشنا)يت عل

فقال: أما  و فقد جا ه اليقني وإين أ جو له ا ري وإين وهللا ميا أ) ت وأان  سيول هللا ميا يفعيل يب. فقاليت أم عطيية: وهللا 
 ال أزح، بعده أحدا  . 

ه أبن بعيض الظين إع أن بعضيا مين الظين لييس إنيا وأان مل نيؤمف ابجتنياب الظين وقد علم من قوله (حثريا من الظن) وو ييني 
اليت ليس إبع ألن (حثريا) وصف  فمفنوم املخالفية منيه ييدل عليى أن حثيريا مين الظين مل نيؤمف ابجتنابيه و يو الييت ي ينيه 

أحييد الظنيييني ميين اآلخييف أن  (إن بعييض الظيين إع) أت أن بعييض الظيين ليييس إنييا  فعلييى املسييلم أن يكييون معيييا ه يف متييييز
يعفضه على ما بينته الشفيعة يف وضاعيف أحكامنا من الكتاب والسنة وما أمجعت عليه علما  األمة وما أفا)ه االجتنيا) 
الصحيح ووت ع مقاصد الشفيعة  فمنيه ظين نيب او اعيه حاحليي  مين مكائيد العيدو يف احليفب  وحيالظن املسيتند إىل اليدليل 

)لة الشفعية  فإن أحثف التففيعات الشفعية حاصلة من الظن املستند إىل األ)لة. وقد فتح مفنوم  يه احلاصل من )اللة األ
اآلية ابب العميل ابلظين ييري اإلع إال أهنيا ال وقيوم حجية إال عليى الييين ييفون العميل مبفنيوم املخالفية و يو أ جيح األقيوال 

 يف أصول الفقه. فإن معظم )الالت اللغة العفبية على املفا يم حما وقف  
وأما الظن اليت  و فنم اإلنسان وزحانته فيلك خاطف يف نفسه و يو أ) ى فمعتيا)ه منيه مين إصيابة أو ضيد ا قيال أوس  

 بن حجف:          
 األملع، اليت يظن بك الظ                      ن حأن قد  أى وقد يعا (وال جتسسوا)    
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ألن الظن ي ع  عليه حني ودعو الظيان نفسيه إىل حتقيي  ميا ظنيه سيفا فيسيلك طفيي  التجنييس  التجسس من اك  الظن  

 فحي  م هللا من سلوك  يا الطفي  للتحق  ليسلكوا يريه إن حان يف حتقي  ما ظن فائدة. 
 والتجسس: ال ح  بوسيلة خفية و و مشت  من ايفس  ومنه ي، ايفاسوس.  
املتجسس عليه. ووجه النن، عنه أنه ضفب من الكيد والتطلع على العو ات. وقد يفى  والتجسس من املعاملة ا فية عن 

املتجسس من املتجسس عليه ما يسو ه فتنشأ عنه العداوة واحلقد. ويدخل صد ه احلفج والتخو  بعد أن حانيت ضيمائفه 
 خالصة طي ة وذلك من نكد العيو. 

التنكيف ع إن اطليع املتجسيس علييه عليى جتسيس اآلخيف سيا ه فنشيأ  وذلك ثلم لبخوة اإلسالمية ألنه ي ع  على إظنيا  
 يف نفسه حفه له وانثلمت األخوة ثلمة أخفى حما وصفنا يف حال املتجسس  ع ي ع  ذلك على انتقام حلينما من أخيه. 

اإلع  وإذا وإذ قد اعتل النن، عن التجسس من ففو  النن، عن الظن فنو مقيد ابلتجسس اليت  يو إع أو يفضي، إىل  
 علم أنه يرتوب عليه مفسدة عامة صا  التجسس ح رية. ومنه التجسس على املسلمني ملن ي تغ، الضف هبم. 

فاملنن، عنه  و التجسس اليت ال ينجيف منيه نفيع للمسيلمني أو )فيع ضيف عيننم فيال يشيمل التجسيس عليى األعيدا  وال  
 جتسس الشفك على ايفناة واللصو . 

عضييا أاييب أحييدحم أن أيحييل حلييم أخيييه ميتييا فكف تمييوه) االيتييياب: افتعييال ميين يابييه املتعييدت  إذا (وال يغتييب بعضييكم ب 
 ذحفه يف يي ه مبا يسو ه. 

فااليتياب ذحف أحيد يائيب مبيا ال ايب أن يييحف بيه  واالسيم منيه الغي ية بكسيف الغيني مثيل الغيلية. وإمنيا يكيون ذحيفه مبيا   
 ثلم العفض وإال صا  قيعا. يكفه يي ه إذا مل يكن ما ذحفه به  ا ي

وإمنا قال (وال يغتب بعضكم بعضا) )ون أن يقول: اجتن يوا الغي ية. لقصيد التوطئية للتمثييل اليوا ) يف قوليه (أايب أحيدحم  
أن أيحل حلم أخيه ميتا) ألنه مليا حيان ذليك التمثييل مشيتمال عليى جانيب فاعيل االيتيياب ومفعوليه منيد ليه مبيا ييدل عليى 

 زيد التمثيل وضوحا. ذاوني ألن ذلك ي
واالسييتفنام يف (أاييب أحييدحم أن أيحييل حلييم أخيييه ميتييا) وقفيييفت لتحقيي  أن حييل أحييد يقييف أبنييه ال اييب ذلييك  وليييلك  

 أجيب االستفنام بقوله (فكف تموه). 
ة إىل وإمنا مل يف) االسيتفنام عليى نفي، ض ية ذليك أبن يقيال: أال ايب أحيدحم  حميا  يو ياليب االسيتفنام التقفييفت  إشيا   

حتق  اإلقفا  املقف  عليه ري  يرتك للمقف  جماال لعدم اإلقفا  ومع ذلك ال يسعه إال اإلقفا . مثلت الغي ة أبحل حليم األخ 
املييت و ييو يسيتلزم متثيييل املوليو  هبييا مبح يية أحيل حلييم األخ املييت  والتمثيييل مقصييو) منيه اسييتفظا  املمثيل ووشييوينه إلفييا)ة 

 ن الغي ة متفشية يف الناس وخاصة يف أايم ايفا لية. اإليالجل على املغتابني أل
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فش نت حالة ايتياب املسلم من  و أخوه يف اإلسالم و و يائب رالة أحل حليم أخييه و يو مييت ال ييدافع عين نفسيه   
  و يا التمثيل للنيئة قابل للتففي  أبن يش ه اليت ايتاب آبحل حلم  ويش ه اليت ايتيب أبخ  ووش ه يي ته ابملوت.

 والفا  يف قوله (فكف تموه) فا  الفصيحة  وضمري الغائب عائد إىل (أحدحم)  أو يعو) إىل (حلم).  
 والكفا ة  نا: اال ئزاز والتقي . والتقديف: إن وقع  يا أو إن عفض لكم  يا فقد حف تموه.  
حييبوحم مبيا وقوليون) يف سيو ة الففقيان  وفا  الفصيحة وفيد اإللزام مبا بعيد ا حميا صيفح بيه الز شيفت يف قوليه وعياىل (فقيد   

 أت ودل على أن ال منا  للمواجه هبا من التزام مدلول جواب شفطنا احمليو . 
واملعىن: فتعني إقفا حم مبا سئلتم عنه من املمثل به  إذ ال يستطا  جحده  حتققت حفا تكم له ووقيي حم منيه  فليتحقي  أن  

 قيل: فاحف وا املمثل حما حف تم املمثل به. وكف وا نظريه املمثل و و الغي ة فكأنه 
ويف  يا الكالم م الغات: مننا االستفنام التقفيفت اليت ال يقع إال عليى أميف مسيلم عنيد املخاطيب فجعليك للشي،  يف  

 حيز االستفنام التقفيفت يقتض، أنك ودع، أنه ال ينكفه املخاطب. 
احمل ة لإلشيعا  بتفظييع حالية ميا شي ه بيه وحالية مين ا وضياه لنفسيه ومننا جعل ما  و شديد الكفا ة للنفس مفعوال لفعل  

 فليلك مل يقل: أيتحمل أحدحم أن أيحل حلم أخيه ميتا  بل قال (أاب أحدحم). 
 ومننا إسنا) الفعل إىل (أحد) لإلشعا  أبن أحدا من األحدين ال اب ذلك.  
 حىت جعل اإلنسان أخا.  ومننا أنه مل يقتصف على متثيل االيتياب أبحل حلم اإلنسان 
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 ومننا أنه مل يقتصف على حون املأحول حلم األخ حىت جعل األخ ميتا.   
 وفيه من احملسنات الط ال بني (أاب) وبني (فكف تموه).  
 والغي ة حفام بداللة  يه اآلية واك  من السنة بعضنا صحيح وبعضنا )ونه.  
ة ضعف يف أخوة اإلسالم. وقد و لغ اليت ايتيب فتقدح يف نفسه عداوة ملن ايتابه فينثلم وذلك أهنا وشتمل على مفسد 

 بنا  األخوة  وألن فينا االشتغال أبحوال الناس وذلك يلن، اإلنسان عن االشتغال ابملنم النافع له ووفك ما ال يعنيه. 
عيدت يف حاشية الكفاية صفح أبهنا عندان مين و ، عند املالكية من الك ائف وقل من صفح بيلك  لكن الشيخ عليا الص 

 الك ائف مطلقا. ووجنه أن هللا هنى عننا وشنعنا. ومقتضى حالم السجلماس، يف حتاب العمل الفاس، أهنا ح رية. 
وجعلنا الشافعية من الصغائف ألن الك رية يف اصطالحنم فعل ييؤذن بقلية احيرتاث فاعليه ابليدين و قية الداينية حييا حيد ا  

 احلفمني. إمام 
فيإذا حييان ذلييك لوجييه مصييلحة مثييل جتييفيح الشيينو) و واة احلييدي  ومييا يقييال للمستشييري يف  الطيية أو مصييا فة فييإن ذلييك  

 ليس بغي ة  بشفك أن ال يتجاوز احلد اليت اصل به وصف احلالة املسؤول عننا. 
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 علييه وسيلم مليا اسيتؤذن عنيده لعيينية بين وحيلك ال يي ة يف فاس  بيحف فسقه )ون جما فة له به. وقد قال النيب صيلى هللا 
 حصن  بئس أخو العشرية  ليحي ه من يعه إذ حان عيينة يومئي منحففا عن اإلسالم. 

وعيييين الطييييلت صيييياحب  العييييدة  يف فييييفو  الشييييافعية أهنييييا صييييغرية  قييييال احملليييي، وأقييييفه الفافعيييي، وميييين و عييييه. قلييييت: وذحييييف  
 مل القضاة يف فاس فقال:           السجلماس، يف نظمه يف املسائل اليت جفى هبا ع

 وال جتفح شا دا ابلغي ه                      ألهنا عمت هبا املصي ه وذحف يف شفحه: أن القضاة عملوا بكالم الغزايل.   
 وأما عموم ال لوى فال يوجب ايتفا  ما عمت به إال عند الضفو ة والتعي  حما ذحف ذلك عن أيب ضمد بن أيب زيد.  
نيدت: أن ضيياب  ذلييك أن يكثييف يف النيياس حثييفة رييي  يصيري يييري )ال علييى اسييتخفا  ابلييواز  الييديين فحينئييي يفا قنييا وع 

 معىن ضعف الداينة اليت جعله الشافعية جز ا من ما ية الغي ة. 
ظين) و ييا  [) عطيف عليى مجيل الطليب السيابقة ابتيدا  مين قوليه (اجتن يوا حثيريا مين ال12(واوقوا هللا إن هللا ويواب  حييم] 

حالتيييل هليا إذ أميف ابلتقيوى و ي، مجيا  االجتنياب واالمتثيال فمين حيان سياملا مين التلي س بتليك املننييات فياألمف ابلتقيوى 
نن ييه التليي س بشيي،  مننييا يف املسييتق ل  وميين حييان متل سييا هبييا أو ب عضيينا فيياألمف ابلتقييوى نمييع األمييف ابلكييف عمييا  ييو 

 متل س به مننا. 
اب  حييييم) وييييييل للتييييييل ألن التقيييوى وكييون ابلتوبييية بعيييد التلييي س ابإلع فقييييل (إن هللا ويييواب) ووكيييون ومجليية (إن هللا ويييو  

 التقوى ابتدا  فريحم هللا املتق،  فالفحيم شامل للجميع. 
 (اي أينييا النيياس إان خلقنيياحم ميين ذحييف وأنثييى وجعلنيياحم شييعواب وق ائييل لتعييا فوا إن أحييفمكم عنييد هللا أوقيييكم إن هللا عليييم 

[) انتقال من واج ات املعامالت إىل ما نب أن يفاعيه املف  يف نفسه  وأعيد النيدا  لال تميام هبييا الغيفض  إذ  13خ ري]
حان إعجاب حل ق يلة بفضائلنا ووفضيل قومنيا عليى ييري م فاشييا يف ايفا ليية حميا ويفى بقيتيه يف شيعف الفيفز)ل وجفييف  

 يعة  وبين عكل. وحانوا اقفون بعض الق ائل مثل اب لة  وض 
سئل أعفايب: أحتيب ويدخل ايفنية وأنيت اب لي، فيأطفل حينيا ع قيال: عليى شيفك أن ال يعليم أ يل ايفنية أين اب لي،. فكيان  

ذلك نف إىل اإلحن والتقاول ووتفف  عليه السخفية واللمز والن ز والظن والتجسس وااليتياب الوا )ة فينا اآلايت السابقة  
املؤمنني عليى اجتنياب ميا حيان يف ايفا ليية القيتال  جييو ه ال اقيية يف النفيوس بسي ب اخيتالك  فجا ت  يه اآلية لتأ)يب

 ط قات املؤمنني بعد سنة الوفو) إذ حثف الداخلون يف اإلسالم. 
فعن أيب )او) أنه  وى يف حتابه املفاسيل عن الز فت قال أمف  سول هللا صلى هللا عليه وسلم بين بياضة  من األنصيا   أن  

يزوجوا أاب  ند  موىل بين بياضة قيل ايه يسا   اميفأة ميننم فقيالوا: ويزوج بناونيا موالينيا  فيأنزل هللا وعياىل (إان خلقنياحم مين 
 ذحف وأنثى وجعلناحم شعواب) اآلية. و وت يري ذلك يف س ب نزوهلا. 
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العنييوان وبييني مييا صيد  بييه الغييفض ميين التيييحري أبن أصييلنم  ونيو)وا بعنييوان (النيياس) )ون املييؤمنني  عيييا للمناسي ة بييني  يييا  
واحد  أت أهنم يف ا لقة سوا  ليتوسل بيلك إىل أن التفاضل والتفاخف إمنا يكون ابلفضائل واىل أن التفاضل يف اإلسيالم 

 بزاي)ة التقوى فقيل (اي أينا الناس إان خلقناحم من ذحف وأنثى). 
ة نزلت يف مكة )ون بقية السو ة ايرت أبن يالب ا طاب ب(اي أينا الناس) إمنا حيان فمن أقدم على القول أبن  يه اآلي 

 يف املك،. 
 واملفا) ابليحف واألنثى: ا)م وحوا  أبوا ال شف  بقفينة قوله (وجعلناحم شعواب وق ائل لتعا فوا).  
أيت قفي يا. فيكيون ونييوين (ذحيف وأنثييى) ويؤييد  ييا قييول النييب صيلى هللا عليييه وسيلم  أنييتم بنيو ا)م وا)م مين وييفاب  حميا سييي 

 ألهنما وصفان ملوصو  فقف   أت من أب ذحف ومن أم أنثى. 
 ونوز أن يفا) ب(ذحف وأنثى) صنف اليحف واألنثى  أت حل واحد مكون من صنف اليحف واألنثى.  
 وحف  (من) على حال االحتمالني لالبتدا .  
 ائيل الييت وفجيع إىل جيد واحيد مين أمية  صوصية وقيد يسيمى جييما  والشعوب: مجيع شيعب بفيتح الشيني و يو جمميع الق 

فاألمية العفبييية ونقسيم إىل شييعوب حثييرية فمضيف شييعب  و بيعية شييعب  وأمنييا  شيعب  وإاي) شييعب  وجتمعنيا األميية العفبييية 
س ومتييم املستعفبة  و ، عيدانن مين وليد إياعييل علييه السيالم  ومحيري وسي أ  واألز) شيعوب مين أمية قحطيان. وحنانية وقيي

 ق ائل من شعب مضف. وميح   وحندة ق يلتان من شعب س أ. واألوس وا ز ج ق يلتان من شعب األز). 
وحتت الق يلة العما ة مثل قفيو من حنانة  وحتت العما ة الي طن مثيل قصي، مين قيفيو  وحتيت الي طن الفخيي مثيل  اشيم  

 يب سفيان. وأمية من قص،  وحتت الفخي الفصيلة مثل أيب طالب والع اس وأ
 واقتصف على ذحف الشعوب والق ائل ألن ما حتتنا )اخل بطفي  حلن ا طاب.  
 وجتاوز القفان عن ذحف األمم جفاي على املتداول يف حالم العفب يف وقسيم ط قات األنساب إذ ال يد حون إال أنساهبم.   
 ا   الناس  أت يعف  بعضنم بعضا. وجعلت علة جعل هللا إايه شعواب وق ائل. وحكمته من  يا ايفعل أن يتع 
والتعا   اصل ط قة بعد ط قية متيد جا إىل األعليى  فالعائلية الواحيدة متعيا فون  والعشيرية متعيا فون مين عيائالت إذ ال  

رلون عن انتساب ومصا فة  و كيا وتعا   العشائف مع ال طون وال طون مع العمائف  والعمائف مع الق ائل  والق ائيل ميع 
 ألن حل ) جة دولف من جممو  الد جات اليت )وهنا.  الشعوب

فكان  يا التقسيم اليت أهلمنم هللا إايه نظاما ضكما ليفب  أو اصيف م )ون مشيقة وال وعيي  فيإن وسينيل حصيول العميل  
بينيه  بني عد) واسع االنتشا  يكون بتجزئة حتصيله بني العد) القليل ع ب ي  عمليه بيني طوائيف مين ذليك العيد) القلييل ع

وبني مجاعات أحثف. و كيا حىت يعم أمة أو يعم الناس حلنم وما انتشفت احلضا ات املماثلة بني ال شف إال هبييا النياموس 
 احلكيم. 

 واملقصو): أنكم حففتم الفطفة وقل تم الوضع فجعلتم اختال  الشعوب والق ائل بس ب وناحف ووطاحن وعدوان.  
 ن عت ة بن أيب هلب:          أال وفى إىل قول الفضل بن ع اس ب 
 منال بين عمنا منال موالينيا                      ال ون شوا بيننا ما حان مدفونيا   
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ال وطمعييوا أن هتينيييوان ونكييفمكم                      وأن نكيييف األذى عييينكم ووييؤذوان وقيييول العقيلييي، وحا بييه بنيييو عميييه   
 فقتل مننم:          

 كم عليكم                      ونقتلكم حأان ال ن الي، وقول الشميي  احلا ث،:          ون ك، حني نقتل  
وقيد سييا ين مييا جييفت احلييفب بيننييا                      بييين عمنييا ليو حييان أمييفا ميدانييييا وأقييواهلم يف  يييا ال حتصييف عييدا مييا   

 ظن والغي ة  ا س   ذحفه. )ون ذلك من التفاخف والتطاول والسخفية واللمز والن ز وسو  ال
وقد جل هللا صد  العفب ابإلسالم حما قال وعاىل (واذحفوا نعمة هللا عليكم إذ حنتم أعيدا  فيألف بيني قليوبكم فأصي حتم  

 بنعمته إخواان) فف) م إىل الفطفة اليت فطف م علينا وحيلك وصا يف الدين اإلسالم، وفجع ابلناس إىل الفطفة السليمة. 
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وملا أمف هللا وعاىل املؤمنني أبن يكونيوا إخيوة وأن يصيلحوا بيني الطوائيف املتقاولية وهنيا م عميا ييثلم األخيوة وميا يغيني عليى   

نو  يا يف نفوسينم مين السيخفية واللمييز والتنيابز والظين السيو  والتجسيس والغي يية  ذحيف م أبصيل األخيوة يف االنسيياب اليييت 
االعتقييا) ليكييون ذلييك التيييحري عييوان علييى و صييف م يف حيياهلم  وملييا حانييت السييخفية واللمييز أحييدهتا أخييوة اإلسييالم ووحييدة 

والتنابز  ا امل عليه التنافس بني األففا) والق ائل مجع هللا ذلك حله يف  يه املوعظة احلكيمة اليت ودل على الندا  علينم 
لوه يف فاسيد لوازمييه وأمهليوا صياحل مييا جعيل ليه بقولييه أبهنيم عميدوا إىل  ييا التشييعيب الييت وضيعته احلكميية اإلهليية فاسيتعم

(لتعييا فوا) ع وأو عييه بقولييه (إن أحييفمكم عنييد هللا أوقيياحم) أت فييإن ونافسييتم فتنافسييوا يف التقييوى حمييا قييال وعيياىل (ويف ذلييك 
 فليتنافس املتنافسون). 

ل النيو  اإلنسياين ليتوصيل مين ذليك إىل وا ل يف قوله (إان خلقناحم من ذحف وأنثيى) مسيتعمل حنايية عين املسياواة يف أصي 
إ ا)ة احتساب الفضائل والزااي اليت وففع بعض الناس على بعض حناية مبفو تني. واملعىن املقصو) من ذلك  و مضمون مجلة 
(إن أحييفمكم عنييد هللا أوقييياحم) فتلييك ايفمليية وتنيييزل ميين مجلييية (إان خلقييانكم ميين ذحيييف وأنثييى) منزليية املقصيييد ميين املقدمييية 

 جة من القياس وليلك فصلت ألهنا مبنزلة ال يان. والنتي
 وأما مجلة (وجعلناحم شعواب وق ائل لتعا فوا) فن، معرتضة بني ايفملتني األخفيني.  
واملقصييو) ميين اعرتاضيينا: إ)ميياج د)يييب اخييف ميين واجييب بيي  التعييا   والتواصييل بييني الق ائييل واألمييم وأن ذلييك مييفا) هللا  

 مننم. 
طب بيه  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم يف حجية اليو)ا  إذ قيال  اي أينيا النياس أال إن  بكيم واحيد ومن معىن اآلية ما خ 

وأن أابحييم واحييد ال فضييل لعييفيب علييى عجميي، وال لعجميي، علييى عييفيب وال ألسييو) علييى أمحييف وال ألمحييف علييى أسييو) إال 
 ابلتقوى  . 
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اآليية قيول النييب صيلى هللا علييه وسيلم  إن هللا أذ يب عينكم ومن من  نظم اآلية وو ييننا ما  واه الرتميت يف وفسيري  ييه   
ع ييية ايفا لييية وفخف ييا ال آلاب  النيياس مييؤمن وقيي، أو فيياجف شييق، أنييتم بنييو ا)م وا)م ميين وييفاب  . ويف  واييية أن ذلييك  ييا 

تحتيية: الكيل خطيب بيه ييوم فيتح مكية  ع يية بضيم العيني املنملية وبكسيف ا وبتشيديد املوحيدة املكسيو ة ع وشيديد املثنياة ال
والفخف. ووزهنما على لغة ضم الفيا  فعولية وعليى لغية حسيف الفيا  فعليية  و ي، إميا مشيتقة مين التع يية فتضيعيف ال يا  قيف) 

 اإلحلال مثل نض الثوب مبعىن نضى أو مشتقة من ع اب املا  فالتضعيف يف ال ا  أصل،  . 
 يييوم فيتح مكيية ع خطيي نم يف بطين املسيييل فيييحف احلييدي  ويف  وايية ابيين أيب حييامت بسينده إىل ابيين عمييف  طيا   سييول هللا 

 وزا) فيه أن هللا يقول (اي أينا الناس إان خلقناحم من ذحف وأنثى) إىل (إن هللا عليم خ ري)  . 
ومجلة (إن أحفمكم عند هللا أوقاحم) مستأنفة استئنافا ابتدائيا وإمنا أخفت يف النظم عن مجلة إان خلقنياحم مين ذحيف وأنثيى  

وجعلناحم شعواب وق ائل لتعا فوا  لتكون ولك ايفملة السابقة حالتوطئة هلييه ووتنيزل مننيا منزلية املقدمية ألهنيم مليا وسياووا يف 
أصل ا لقة من أب واحد وأم واحيدة حيان الشيأن أن ال يفضيل بعضينم بعضيا إال ابلكميال النفسياين و يو الكميال الييت 

 وليلك انك التفاضل يف الكفم ب(عند هللا) إذ ال اعتدا) بكفم ال يع أ هللا به.  يفضاه هللا هلم واليت جعل التقوى وسيلته
 واملفا) ابألحفم: األنفس واألشف   حما وقدم بيانه يف قوله (إين ألق، إيل حتاب حف ) يف سو ة النمل.  
 واألوقى: األفضل يف التقوى و و اسم وفضيل صيغ من اوقى على يري قياس.  
 علييييم خ يييري) وعلييييل ملضيييمون (إن أحيييفمكم عنيييد هللا أوقييياحم) أت إمنيييا حيييان أحيييفمكم أوقييياحم ألن هللا علييييم ومجلييية (إن هللا 

ابلكفامية احليي  وأنييتم جعليتم املكييا م فيمييا )ون ذليك ميين اليي طو وإفنيا  األمييوال يف يييري وجيه ويييري ذلييك الكفامية اليييت  يي، 
لكفامية فلييلك األحيفم  يو األوقيى  و ييا حقوليه (فيال التقوى خ ري مبقيدا  حظيوجل النياس مين التقيوى فني، عنيده حظيوجل ا

وزحوا أنفسكم  و أعلم مبن اوقى) أت  و أعلم مبيفاو كم يف التقيوى  أت الييت  ي، التزحيية احلي . ومين  ييا ال ياب قوليه (هللا 
 أعمل حي  نعل  ساالوه). 

   
 

 4109صفحة : 
 
كون للنياس مكيا م أخيفى يف املفو ية الثانيية بعيد التقيوى  يا شيأنه علم أن قوله (إن أحفمكم عند هللا أوقاحم) ال ينايف ان و  

أن يكون له أثف وزحية يف النفوس مثل حسن الرتبية ونقا  النسب والعفافة يف العليم واحلضيا ة وحسين السيمعة يف األميم ويف 
ا ألففا) ييا وخييالال يف الفصييائل  ويف العييائالت  وحيييلك رسييب مييا خلييده التييا يخ الصييا)ل لبمييم واألفييفا) فمييا يييرتك اك  

سالئلنا قال النيب صلى هللا علييه وسيلم  النياس معيا)ن حمعيا)ن اليي ب والفضية خييا  م يف ايفا ليية خييا  م يف اإلسيالم 
 إذا فقنوا  . 
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فإن يف خل  األن ا  اك ا من ط ا  اآلاب  األ)نني أو األعلني وكون منيئة نفوسنم للكمال أو ضده وأن للتنييب والرتبية  
ك ا مجة يف وكميل النفوس أو وقصري ا وللعوائد والتقالييد اك  يا يف الففعية والضيعة وحيل  ييه وسيائل إلعيدا) النفيوس إىل ا

 الكمال والزحا  احلقيق، اليت ختططه التقوى. 
أبن هللا يعليم ومجلة (إن هللا عليم خ ري) ويييل  و و حناية عن األميف بتزحيية نيوااي م يف معيامالهتم وميا يفييدون مين التقيوى  

 ما يف نفوسنم وااس نم عليه. 
(قالت األعفاب امنا قل مل وؤمنوا ولكن قولوا أسيلمنا ومليا ييدخل اإل يان يف قليوبكم وإن وطيعيوا هللا و سيوله ال يليتكم مين  

 سينة [)  حيان مين بيني الوفيو) الييت وفيدت عليى  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم يف14أعمالكم شيئا إن هللا يفو   حيم]
وسع املسماة سنة الوفو)  وفد بين أسد بن خز ية وحيانوا ينزليون بقيفب املدينية  وحيان قيدومنم املدينية عقيب قيدوم وفيد بيين 
متيم اليت ذحف يف أول السو ة  ووفد بنو أسد يف عد) حثري وفيه ضفا  بن األزو   وطليحة بن ع د هللا  اليت ا)عى الن يوة 

وسييلم أايم الييف)ة    وحانييت  يييه السيينة سيينة جييدب بيي ال) م فأسييلموا وحييانوا يقولييون للنيييب  بعييد وفيياة النيييب صييلى هللا عليييه
صلى هللا عليه وسلم أوتك العفب أبنفسنا على ظنو   واحلنا وجئناك ابألثقال والعيال واليي ا ت ومل نقاوليك حميا قاوليك 

فوحيون هبييه املقالية و نيون علييه ويفييدون ضا ب خصفة و وازن ويطفان. يفدون عليى  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم وي
أن يصف  إلينم الصدقات  فأنزل هللا فينم  يه اآلايت اىل اخف السو ة لوقو  القصتني قصة وفد بين متيم وقصة وفد بين 
 أسد يف أايم متقا بة  واأليفاض املسكوة ابيففيا  متناسي ة. وقيال السيدت: نزليت يف األعيفاب املييحو ين يف سيو ة الفيتح يف

 قوله وعاىل (سيقول لك املخلفون من األعفاب شغلتنا أموالنا وأ لوان) اآلية. 
 قالوا امنا ليأمنوا على أنفسنم وأمواهلم فلما استنففوا إىل احلدي ية ختلفوا فنزلت  يه اآلية.  
مجيع ال مفيف) ليه  واألعفاب: سكان ال ا)ية من العفب. وأحسب أنه ال يطل  على أ ل ال ا)ية من يري العيفب  و يو اسيم 

 فيكون الواحد منه بيا  النس ة أعفايب. 
ووعفيف (األعفاب) وعفيف العند ألعفاب معينني و م بنو أسد فليس  يا احلكم اليت يف اآلية حاقيا عليى مجييع سيكان  

 ال وا)ت وال قال  يا القول يري بين أسد. 
أ م هللا مبييا يف قلييوهبم وأعلمنييم أن اإل ييان  ييو التصييدي  و ييم قييالوا امنييا حييني حييانوا يف شييك مل يييتمكن اإل ييان مييننم فأن يي 

ابلقلب ال مبجف) اللسيان لقصيد أن رلصيوا ويتمكنيوا منيه حميا بينيه عقيب  ييه اآليية بقوليه (إمنيا املؤمنيون الييين امنيوا اب  
 و سوله) اآلية. 

الغد  ابلنيب صلى هللا عليه وسلم. وإمنيا  واالستد اك رف  (لكن) لففع ما يتو م من قوله (مل وؤمنوا) أهنم جاؤوا مضمفين 
قال (ولكن قولوا أسلمنا) وعليما هلم ابلففل بني اإل ان واإلسالم فإن اإلسالم مقفه اللسان واألعمال ال دنية  و ، قواعد 

 علييه اإلسالم األ بعة: الصالة والزحاة وصيام  مضان وح  الكع ة الوا ) يف حدي  عمف عن سيؤال جلييل النييب صيلى هللا
وسلم عن اإلسالم واإل ان واإلحسان والساعة  اإلسالم أن وشند أن ال إله إال هللا ضمدا  سيول هللا ووقييم الصيالة وويؤيت 
الزحاة ووصوم  مضان وحت  ال يت إن استطعت إليه س يال  فنؤال  األعفاب ملا جا وا مظنفين اإلسالم وحانت قليوهبم ييري 

حديثوا عند به حيهبم هللا يف قوهلم (امنا) ليعلموا أهنم مل رف ابطننم عليى هللا  وأنيه ال يتعيد  مطمئنة لعقائد اإل ان ألهنم
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ابإلسيالم إال إذا قا نيه اإل يان  فييال يغيين أحيدمها بييدون اآلخيف  فاإل يان بييدون إسيالم عنيا)  واإلسييالم بيدون إ يان نفييال  
 ونمعنما طاعة هللا و سوله صلى هللا عليه وسلم. 

   
 
 4110فحة : ص
 
وحييان مقتضييى ظييا ف نظييم الكييالم أن يقييال: قييل مل وؤمنييوا ولكيين أسييلمتم  أو أن يقييال: قييل ال وقولييوا امنييا ولكيين قولييوا   

أسلمنا  ليتواف  املستد ك عنه واالستد اك رسب النظم املتعا   يف اقا)الت  فعدل عن الظا ف إىل  يا الينظم ألن فييه 
 اس وا أهنم يالطوا  سول هللا صلى هللا عليه وسلم. صفاحة بنف، اإل ان عننم فال 

واسييتغين بقولييه (مل وؤمنييوا) عيين أن يقييال ال وقولييوا امنييا  السييتنجان أن ريياط وا بلفييظ مييؤ)اه الننيي، عيين اإلعييالن ابإل ييان  
م التصييفيح بلفييظ ألهنييم مطييال ون أبن يؤمنييوا ويقولييوا امنييا قييوال صييا)قا ال حيياذاب فقيييل هلييم (ال وؤمنييوا) وكيييي ا هلييم مييع عييد

التكييب ولكن وقع التعفيض هلم بيلك بعد يف قوله (إمنا املؤمنون اليين امنوا اب  و سوله مل يفاتبوا) إىل قوله (أولئيك  يم 
 الصا)قون) أت ال أنتم وليلك ج،  ابالستد اك ضموال على املعىن. 

الصيدل يف القيول ليطياب  الواقيع  فنيم يشيعفون وعدل عين أن يقيال: ولكين أسيلمتم إىل (قوليوا أسيلمنا) وعفيضيا بوجيوب  
 أبن حيهبم قد ظنف  وذلك  ا يتعري به  أت الشأن أن وقولوا قوال صا)قا. 

وقوله (وملا يدخل اإل ان يف قلوبكم) واقع موقع احلال من ضمري (مل وؤمنوا) و يو م يني ملعيىن نفي، اإل يان عيننم يف قوليه   
وصدي  ابللسان ولكين انتفيا   سيوخه وعقيد القليب علييه إذ حيان فيينم بقيية مين ا ويياب   (مل وؤمنوا) أبنه ليس انتفا  وجو)

 حما أشعف به مقابلته بقوله (إمنا املؤمنون اليين امنوا اب  و سوله ع مل يفاتبوا). 
تمكن ويسيتقف واستعري الدخول يف قوله (ومليا ييدخل اإل يان يف قليوبكم) لليتمكن وعيدم التزليزل ألن اليداخل إىل املكيان يي 

 اب ا ج عنه يكون سفيع املفا قة له مستوفزا لالنصفا  عنه. 
و(ملا)  يه أخت (مل) وودل على أن النف، هبا متصيل بزميان اليتكلم وذليك الفيا ل بيننيا وبيني (مل) أختنيا. و ييه الداللية  

يف الكشيا   وميا يف (مليا) مين معيىن  على استمفا  النفي، إىل زمين امليتكلم ويؤذن يال يا  أبن املنفي، هبيا متوقيع الوقيو . قيال
 التوقع )اال على أن  ؤال  قد امنوا فيما بعد. 

و يي، )الليية ميين مسييتت عات الرتاحيييب. و يييا ميين )قييائ  العفبييية. وخييالف فيييه أبييو حيييان  والز شييفت حجيية يف اليييول ال  
 وله (مل وؤمنوا). يدانية أبو حيان  وهليا مل يكن قوله (وملا يدخل اإل ان يف قلوبكم) وكفيفا مع ق

وقوله (وإن وطيعوا هللا و سوله ال يلتكم من أعمالكم شيئا) إ شا) إىل )وا  مفض احلال يف قلوهبم من ضعف اإل يان أبنيه  
إن يطيعييوا هللا و سييوله حصييل إ يياهنم فييإن  ييا أمييف هللا بييه علييى لسييان  سييوله صييلى هللا عليييه وسييلم بيييان عقائييد اإل ييان أبن 

لم ميين  سيول هللا صيلى هللا عليييه وسيلم ميدة إقيامتنم ابملدينيية عوضيا عين االشييتغال ابملين والتعيفيض بطلييب يق ليوا عليى اليتع
 الصدقات. 
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ومعىن (ال يلتكم) ال ينقصكم  يقال: الوه مثل ابعه. و يا يف لغة أ يل احلجياز وبيين أسيد  ويقيال: ألتيه ألتيا مثيل: أميفه   
 نم من ش، ) يف سو ة الطو . و ، لغة يطفان قال وعاىل(وما ألتنا م من عمل

وقفأ ابألوىل مجنو  القفا  وابلثانية أبيو عميفو ويعقيوب. وأليب عميفو يف حتقيي  اهلميزة فينيا وختفيفنيا ألفيا  وايتيان فاليدو ت  
  وى عنه حتقي  اهلمزة والسوس،  وى عنه ختفيفنما. 

 التثنية ألن هللا  يو متيويل ايفيزا  )ون الفسيول صيلى وضمري الففع يف (يلتكم) عائد إىل اسم هللا ومل يقل: ال يلتاحم بضمري 
 هللا عليه وسلم. 

واملعىن: إن أخلصتم اإل ان حما أمفحم هللا و سوله وق ل هللا أعمالكم اليت ذحفمت من أنكيم جئيتم طيائعني لإلسيالم مين ييري  
 قتال. 

م إذا اتبييوا  ووفييييب يف إخييال  اإل ييان ألن ومجليية (إن هللا يفييو   حيييم) اسييتئنا  وعليييم هلييم أبن هللا يتجيياوز عيين حيييهب 
الغفو  حثري املغففة شديد ا  ومن ففك مغففوه أنه نازت على األعمال الصاحلة الواقعة يف حالية الكفيف ييري معتيد هبيا فيإذا 

 امن عاملنا جوزت علينا مبجف) إ انه وذلك من ففك  محته بع ا)ه. 
 للمغففة وشأن العلة أن وو ) بعد املعلل هبا.  ووفويب ( حيم) بعد (يفو ) ألن الفمحة أصل 
 [)  15(إمنا املؤمنون اليين امنوا اب  و سوله ع مل يفاتبوا وجا دوا أبمواهلم وأنفسنم يف س يل هللا أولئك  م الصا)قون] 
 

 4111صفحة : 
 
ى هللا علييييه وسيييلم أبن يقوليييه  ييييا وعلييييل لقوليييه (مل وؤمنيييوا) إىل قوليييه (يف قليييوبكم) و يييو مييين مجلييية ميييا أميييف الفسيييول صيييل  

 لبعفاب  أت ليس املؤمنون إال اليين امنوا ومل رال  إ اهنم ا وياب أو وشكك. 
و(إمنا) للحصف  و(إن) اليت  ، جز  مننيا أيضيا للتعلييل وقائمية مقيام فيا  التففييع  أت إمنيا مل وكونيوا ميؤمنني ألن اإل يان  

 ينافيه اال وياب. 
 ؤمنون اليين  يه صفاهتم يري  ؤال  األعفاب. والقصف إضايف  أت امل 
 فأفا) أن  ؤال  األعفاب انتفى عننم اإل ان ألهنم انتفى عننم جممو   يه الصفات.  
وإذ قد حيان القصيف إضيافيا مل يكين الغيفض منيه إال إث يات الوصيف لغيري املقصيو  إلخيفاج املتحيدث عيننم عين أن يكونيوا  

 ييان ال وتقييوم إال مبجمييو  ولييك الصييفات ألن عييد ايفنييا) يف سيي يل هللا مييع صييفيت مييؤمنني  وليييس مبقييتض أن حقيقيية اإل
اإل ييان وانتفييا  الفيييب فيييه  نييع ميين ذلييك ألن اليييت يقعييد عيين ايفنييا) ال ينتفيي، عنييه وصييف اإل ييان إذ ال يكفييف املسييلم 

ف ا إال فئية قليلية يف أوقيات اب وكاب الك ائف عند أ ل احل . وما عداه خطيأ واضيح  وإال النتقضيت جامعية اإلسيالم أبسي
 يري طويلة. 

واملقصو) من إ)مياج ذحيف ايفنيا) التنوييه بفضيل امليؤمنني اقا يدين وحتيفيض الييين )خليوا يف اإل يان عليى االسيتعدا) إىل   
 ايفنا) حما يف قوله وعاىل (قل للمخلفني من األعفاب ستدعون إىل قوم أويل أبس شديد وقاولوهنم أو يسلمون) اآلية. 
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و(ع) من قوله (ع مل يفاتبوا) للرتاخي، اليفويب حشيأهنا يف عطيف ايفميل. ففي، (ع) إشيا ة إىل أن انتفيا  اال ويياب يف إ ياهنم  
أ م  و ة من اإل ان إذ به قوام اإل ان  و يا إ ا  إىل بيان قوله (وملا يدخل اإل ان يف قلوبكم)  أت من أجل ميا ريايفكم 

 به  ا اطلع هللا عليه.  ا وياب يف بعض ما امنتم
 وقوله (أولئك  م الصا)قون) قصف  و و قصف إضايف أيضا  أت  م الصا)قون ال أنتم يف قولكم (امنا).  
[) أعيد فعيل (قيل) لييدل 16(قل أوعلمون هللا بدينكم وهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األ ض وهللا بكل ش،  عليم] 

ب اليييين أمييف أن يقييول هلييم (مل وؤمنييوا) إىل اخييفه  فأعيييد ملييا طييال الفصييل بييني القييولني علييى أن املقييول هلييم  يييا  ييم األعييفا
ابيفميييل املتتابعييية  فنييييا متصيييل بقوليييه (ومليييا ييييدخل اإل يييان يف قليييوبكم) اوصيييال ال ييييان ابمل يييني  ولييييلك مل وعطيييف مجلييية 

 االستفنام. 
 ومجلة (قل) معرتضة بني ايفملتني امل ينة وامل ينة.  
ملا يعوا قوله وعاىل (قل مل وؤمنوا) اآلية جاؤوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وحلفوا أهنم مؤمنون فنزل قوله (قل  قيل: إهنم 

أوعلمون هللا بدينكم) ومل يفو بسند معفو  وإمنا ذحفه ال غوت وفسريا ولو حان حيلك لولنم هللا عليى اإل يان الكاذبية حميا 
يحلفون اب  ليييو اسيييتطعنا  فجنيييا معكيييم ينلكيييون أنفسييينم) اآليييية. ومل أ  ذليييك بسيييند وبيييخ املنيييافقني يف سيييو ة بيييفا ة (وسييي

 مق ول  فنيه اآلية  ا أمف  سول هللا صلى هللا عليه وسلم أبن يقوله هلم. 
والتعليييم م الغيية يف إيصييال العلييم إىل املعلييم ألن صيييغة التفعيييل وقتضيي، قييوة يف حصييول الفعييل حييالتففي  والتفسييري  يقييال:  
لمه وعلمه حما يقال: أن اه ون أه. و يا يفيد أهنم وكلفوا ووعسفوا يف االستدالل على خلو  إ اهنم ليقنعوا بيه الفسيول أع

 صلى هللا عليه وسلم اليت أبلغنم أن هللا نفى عننم  سوخ اإل ان مبحاولة إقناعه ودل إىل ضاولة إقنا  هللا مبا يعلم خالفه. 
 د لصول الفعل مبفعوله حقوله وعاىل (وامسحوا بفؤوسكم)  وقول النابغة:          واب  (بدينكم) زائدة لتأحي 
لك ا ريان وا ت بك األ ض واحيدا واالسيتفنام يف (أوعلميون هللا بيدينكم) مسيتعمل يف التيوبيخ وقيد أييد التيوبيخ  ملية   

 احلال يف قوله (وهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األ ض). 
 إذ حاولوا إخفا  ابطننم عن املطلع على حل ش، .  ويف  يا جتنيل 
ومجلة (وهللا بكل ش،  علييم) وييييل ألن (حيل شي، ) أعيم مين (ميا يف السيماوات وميا يف األ ض) فيإن هللا يعليم صيفاوه  

 ويعلم املوجو)ات اليت  ، أعلى من السماوات حالعفش. 
[) 17 ييين عليييكم أن  يييداحم لإل ييان إن حنيييتم صيييا)قني]( نييون علييييك أن أسييلموا قيييل ال متنييوا عليييى إسيييالمكم بييل هللا  

 استئنا  ابتدائ، أ يد به إبطال ما أظنفه بنو أسد للنيب صلى هللا عليه وسلم من مزيتنم إذ أسلموا من )ون إحفاه بغزو. 
   
 

 4112صفحة : 
 
 سلة بن عمفو الفقعس،:          واملن: ذحف النعمة واإلحسان لرياعيه احملسن إليه للياحف  و و يكون صفاا مثل قول   
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أونسى )فاع، عنك إذ أنت مسلم                      وقد سال من ذل عليك قفاقف ويكيون ابلتعيفيض أبن يييحف امليان   
من معاملته مع املنون عليه ما  و انفعه مع قفينة ودل على أنه مل يف) جمف) اإلخ ا  مثل قيول الفاعي،  اط يا ع يد املليك بين 

 ن:          مفوا
 فةز ت ال أيب خ يب وافدا                      يوما أ يد ل يعيت وي يديال أبو خ يب: حنية ع د هللا بن الزبري.   
وحانت مقالة بين أسد مشتملة على النوعني من املن ألهنم قالوا  ومل نقاوليك حميا قاوليك ضيا ب ويطفيان و يوازن  وقيالوا   

 .   وجئناك ابألثقال والعيال
و(أن أسلموا) منصوب بنز  ا افض و و اب  التعدية  يقال: من عليه بكيا  وحييلك قوليه (ال متنيوا علي، إسيالمكم) إال  

 أن األول مطف) مع (أن) و(أن) والثاين ياع، و و حثري. 
وليوا أسيلمنا) أت أن منيوا و م قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم امنا حما حكاه هللا انفا  ويياه  نيا إسيالما لقوليه (ولكين ق 

 به عليك إسالم ال إ ان. 
 وأث ت رف  (بل) أن ما منوا به إن حان إسالما حقا موافقا لإل ان فاملنة   ألن  دا م إليه فأسلموا عن طواعية.  
أت لو ففض أنكيم امنيتم  وياه اآلن إ اان جما اة لزعمنم ألن املقام مقام حون املنة   فمناس ة مسابفة زعمنم أهنم امنوا    

 حما وزعمون فإن إ انكم نعمة أنعم هللا هبا عليكم. 
وليلك ذيله بقوله (إن حنتم صا)قني) فنفى أوال أن يكون ما  نون به حقا  ع أفا) كنيا أن يكون الفضل فيما ا)عوه هلم  

 لو حانوا صا)قني بل  و فضل هللا. 
 ا يسمى إسالما لقوله (ولكن قولوا أسلمنا). وقد أضيف إسالم إىل ضمري م ألهنم أووا مب 
 وأيت ابإل ان معففا بالم ايفنس ألنه حقيقة يف حد ذاوه وأهنم مالبسو ا.  
وج،  ابملضا   يف ( نون) مع أن ميننم بييلك حصيل فيميا مضيى الستحضيا  حالية ميننم حييف  نيون مبيا مل يفعليوا مثيل  

 امنوا) يف سو ة ال قفة. املضا   يف قوله وعاىل (ويسخفون من اليين 
 وج،  ابملضا   يف قوله (بل هللا  ن عليكم) ألنه من مففوض ألن املمنون به ملا يقع.  
وفيه من اإلييان أبنه سيمن علينم ابإل ان ما يف قوله (وملا يدخل اإل ان يف قلوبكم)  و يا من التفنن ال ديع يف الكالم  

 ومثلنم من يتفطن هليه ا صائ .  ليضع السامع مع حل فن منه يف قفا ه 
 ووقد  املسند إليه على املسند الفعل، إلفا)ة التقوية مثل:  و يعط، ايفزيل  حما مثل به ع د القا ف.  
[) ذيل وقو نم على احل  هبييا التييييل ليعلميوا أن هللا 18(إن هللا يعلم ييب السماوات واأل ض وهللا بصري مبا وعملون] 

ال يكيب  ألنه يعلم حل يائ ة يف السما  واأل ض فإهنم حيانوا يف ايفا ليية ال ختطيف ب يال حثيري ميننم أصيول ال يكتم  وأنه 
 الصفات اإلهلية. 

 و مبا علمنا بعضنم مثل ز ري يف قوله:           
 ونصفه  .  فال وكتمن هللا ما يف نفوسكم                      ليخفى فمنما يكتم هللا يعلم  ولعل ذلك من اك   
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ودحييد ا ييل ب(إن) ألهنييم رييال مين ينكييف أن هللا يعلييم الغيييب فكييبوا علييى النيييب صييلى هللا علييه وسييلم مييع علمنييم أنييه  
 مفسل من هللا فكان حيهبم عليه مثل الكيب على هللا. 

بكييل شيي،  عليييم)  وقييد أفييا)ت  يييه ايفمليية دحيييد مضييمون مجليييت (وهللا يعلييم مييا يف السييماوات ومييا يف األ ض)  (وهللا 
ولكيين  يييه زا)ت ابلتصييفيح أبنييه يعلييم األمييو  الغائ يية لييئال يتييو م متييو م أن العمييومني يف ايفملتييني ق لنييا عمومييان عففيييان 

 قياسا على علم ال شف. 
ومجلة (وهللا بصري مبا وعملون) معطو  عليى مجلية (إن هللا يعليم يييب السيماوات واأل ض) عطيف األخي  عليى األعيم  

ذحييف أنيه يعلييم الغيييب وحيان شييأن الغائييب أن ال يييفى عطيف عليييه علمييه ابمل صيفات احرتاسييا ميين أن يتومهييوا أن هللا ألنيه ملييا 
يعلم خفااي النفوس وما نول يف ا واطف وال يعلم املشا دات نظري قول حثري مين الفالسيفة: إن ا يال  يعليم الكلييات وال 

 يعلم ايفزئيات  وهليا أوثف  نا وصف (بصري). 
 فأ ايفمنو  (مبا وعملون) بتا  ا طا . وقفأه ابن حثري بيا  الغي ة. وق 
 بسم هللا الفمحن الفحيم  
 سو ة ل  
 ييت يف عصف الصحابة (سو ة ل)  ينط  رفو : قا   بقا   وألف  وفا   .  
   
 

 4113صفحة : 
 
ة الصي ح سيو ة (ل والقيفان اقييد). و مبيا فقد  وى مسلم عن قط ة بن مالك  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قيفأ يف صيال  

 قال: (ل)  ويعين يف الفحعة األوىل  . 
و وى مسلم عن أم  شام بنت حا ثة بن النعمان  ما أخيت (ل والقفان اقيد) إال عن لسان  سول هللا صلى هللا علييه  

 وسلم يقفؤ ا حل يوم على املنل إذ خطب الناس  . 
أن النيب صلى هللا علييه وسيلم حيان يقيفأ يف الفجيف ب(قيا  والقيفان اقييد)   كييا  سيم   و وى مسلم عن جابف بن يفة 

قا  ثالث أحف   وقوله (يف الفجف) يعين بيه صيالة الصي ح ألهنيا الييت يصيلينا يف املسيجد يف ايفماعية فأميا انفلية الفجيف 
 فكان يصلينا يف بيته. 

د الليث،: ما حان يقفأ به  سول هللا صلى هللا عليه وسلم يف األضحى ويف املوطأ ومسلم  أن عمف بن ا طاب سأل أاب واق 
والفطيف? فقيال: حيان يقيفأ فينميا ب(قيا )  كييا  سيم قيا  ثالثية أحيف  مثيل ميا  سيم حيدي  جيابف بين ييفة و(القييفان 

 اقيد) و(اقرتبت الساعة وانش  القمف). 
نا مثيل طيه و . و ل. وييس النفيفا) حيل سيو ة مننيا بعيد) و ، مين السيو  الييت يييت أبييا  احليفو  الواقعية يف ابتيدائ 

 احلفو  الواقعة يف أوائلنا ري  إذا )عيت هبا ال ولت س بسو ة أخفى. 
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ويف اإلوقييان أهنييا وسييمى سييو ة (ال اسييقات).  كيييا بييالم التعفيييف  ومل يعييزه لقائييل والوجييه أن وكييون وسييميتنا  يييه علييى  
 خل ال اسقات إشا ة إىل قوله (النخل ابسقات هلا طلع نضيد). اعت ا  وصف ملوصو  ضيو   أت سو ة الن

 و يه السو ة مكية حلنا قال ابن عطية: إبمجا  من املتأولني.   
ويف وفسري القفطيب واإلوقان عن ابن ع اس وقتا)ة والضحاك: استثنا  اية (ولقد خلقنا السماوات واأل ض وما بيننما يف  

ا نزلت يف الينو)  يعين يف الف) علينم إذ قالوا: إن هللا خلي  السيماوات واأل ض يف سيتة ستة أايم وما مسنا من لغوب) أهن
أايم ع اسرتاح يف اليوم السابع و و يوم الس ت  يعين أم مقالة الينو) يعت ابملدينية  يعيين: وأحلقيت هبييه السيو ة ملناسي ة 

 موقعنا. 
يت يقتض، أن يكيون نيزول اآليية يف املدينية فيإن هللا عليم ذليك فيأوحى و يا املعىن وان حان معىن )قيقا يف اآلية فليس ابل 

بيه اىل  سيوله صييلى هللا علييه وسييلم عليى أن بعييض ا ا  الينيو) حييان  يا يتحيدث بييه أ يل مكيية ق يل اإلسييالم يتلقونيه ولقيي، 
 إبطييال أو ييام الينييو) ال القصيي  واألخ ييا . وحييانوا بعييد ال عثيية يسييألون الينييو) عيين أمييف الن ييوة واألن يييا   علييى أن إ ا)ة هللا

وقتض، أن يؤخف إبطاهلا اىل ياعنا بل قد ن،  ميا ي طلنيا ق يل فشيو ا يف النياس حميا يف قوليه وعياىل (وميا قيد وا هللا حي  
 قد ه واأل ض مجيعا ق ضته يوم القيامة والسماوات ومطوايت بيمينه) فإهنا نزلت مبكة. 

أح ييا  الينييو) فقييال: إن هللا يضييع السييماوات علييى أصيي ع واأل ضييني علييى  وو ) أن النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم أاته بعييض 
إص ع وال حا  على أص ع وايف ال على إص ع ع يقول  أان امللك أين ملوك األ ض  فتال النيب صلى هللا علييه وسيلم اآليية. 

 صفات هللا. واملقصو) من والوهتا  و قوله (وما قد وا هللا ح  قد ه). واإل ا  إىل سو  فنم الينو) 
و ، السو ة الفابعة والثالثون يف وفويب نزول السو  عند جابف بن زيد نزلت بعد سو ة املفسالت وق ل سو ة ال أقسم هبيا  

 ال لد. 
 وقد أمجع العا)ون على عد اينا  سا وأ بعني.  
  
 أيفاض  اوه السو ة  
 أوهلا التنويه بشأن القفان.  
ى هللا عليه وسلم ألنيه مين ال شيف  وكلثنيا: االسيتدالل عليى إث يات ال عي  وأنيه لييس أبعظيم كنينا أهنم حيبوا الفسول صل 

ميين ابتييدا  خليي  السييماوات ومييا فينييا وخليي  األ ض ومييا علينييا  ونشييأة الن ييات والثمييا  ميين مييا  السييما  وأن ذلييك مثييل 
 لإلحيا  بعد املوت. 

عض األمم ا الية املعلومة لدينم  ووعيد  ؤال  أن ال هبم ما حل الفابع: ونظري املشفحني يف وكيي نم ابلفسالة وال ع  ب  
 أبولئك. 

 ا امس: الوعيد بعياب اآلخفة ابتدا  من وقت احتضا  الواحد  وذحف  ول يوم احلساب.  
 السا)س: وعد املؤمنني بنعيم اآلخفة.  
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 يال عليى طاعية  بيه وإ جيا  أميف املكييبني إىل ييوم السابع: وسلية النيب صلى هللا عليه وسلم على وكيي نم إايه وأميفه ابإلق 
القيامة وأن هللا لو شا  ألخي م من اآلن ولكن حكمة هللا قضت إب جائنم وأن النييب صيلى هللا علييه وسيلم مل يكليف أبن 

 يكف نم على اإلسالم وإمنا أمف ابلتيحري ابلقفان. 
 ابلقفان.  الثامن: الثنا  على املؤمنني ابل ع  أبهنم اليين يتيحفون 
   
 

 4114صفحة : 
 
 التاسع: إحاطة علم هللا وعاىل لفيات األشيا  وخواطف النفوس.   
(ل) القول فيه نظري القول يف أمثاله من احلفو  املقطعة الواقعة يف أوائل السيو . فنيو حيف  مين حيفو  التنجي،. وقيد  

مجعوا على أن النط  هبا ابسم احلف  املعفو   أت  يوه يف املصحف بصو ة حف  القا  اليت يتنجى هبا يف املكتب  وأ
 ينطقون بقا  بعد ا ألف  بعده فا . 

 وقد أمجع من يتعد به القفا  على النط  به ساحن اآلخف سكون  جا  يف الوصل والوقف.  
يف  وايية ووقع يف  واية بعض القصاصني املكيوبة عن ابن ع اس أن املفا) بقوليه: ل~ اسيم ج يل عظييم ضيي  ابأل ض. و  

عنييه انييه اسييم لكييل واحييد ميين ج ييال سيي عة ضيطيية ابأل ضييني السيي ع واحييدا و ا  واحييد حمييا أن األ ضييني السيي ع أ ض و ا  
أ ض. أت فنو اسم جنس احنصفت أففا)ه يف س عة  وأطالوا يف وصف ذلك مبا أماله علينم ا ييال املشيفو  بقلية التث يت 

لوطيية بيي عض أقييوال قييدما  املشييفقيني  وبسييو  فنييم اليي عض يف علييم جغفافييية فيمييا يفوونييه لإليييفاب  وذلييك ميين األو ييام املخ
األ ض وختيلنم إاي يا  قاعيا مسيطحة ذات وقاسييم ايي  بكيل قسيم مننيا ميا يفصيله عين القسيم اآلخيف مين ريا  وج يال  

 و يا  ا ين غ، وففع العلما  عن االشتغال بيحفه لوال أن حثريا من املفسفين ذحفوه. 
أن وفييفض  يييه األو ييام يف وفسييري  يييا احلييف  ميين القييفان أمل  يكفنييم أنييه مكتييوب علييى صييو ة حييفو  وميين العجييب   

التنج، مثل امل وامل  وحنيع  ولو أ يد ايف ل املو يوم لكتيب قيا  ثالثية حيفو  حميا وكتيب )وال األشييا  مثيل عيني: 
   التنج، حما ال رفى. اسم ايفا حة  ويينو: مصد  يان عليه  فال يصح أن يدل على  يه األيا  رفو 

[ أإذا متنييا وحنييا وييفااب ذلييك 2[ بييل عج ييوا أن جييا  م منييي  مييننم فقييال الكيياففون  يييا شيي،  عجيييب]1(والقييفان اقيييد] 
[) قسييم ابلقييفان  والقسييم بييه حناييية عيين التنويييه بشييأنه ألن القسييم ال يكييون إال بعظيييم عنييد املقسييم فكييان 3 جييع بعيييد]

 التعظيم من لوازم القسم. 
أو ييع  يييا التنويييه الكنييائ، بتنويييه صييفيح بوصييف (القييفان) ب(اقيييد) فاقيييد املتصييف بقييوة اقييد. واقييد ويقييال اقييا)ة: و  

 الشف  الكامل وحفم النو . 
 وشف  القفان من بني أنوا  الكالم أنه مشتمل على أعلى املعاين النافعة لصالح الناس فيلك جمده.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ه صيغة امل الغة بوصف جميد فيلك أبنه يفول أفضل ما أبلغه هللا للناس من أنوا  الكيالم وأما حمال جمده اليت )لت علي 
الدال على مفا) هللا وعاىل إذ أوجيد ألفاظيه ووفاحي يه وصيو ة نظميه بقد ويه )ون واسيطة  فيإن أحثيف الكيالم اليدال عليى ميفا) 

 يلقى إلينم من الوح،.  هللا وعاىل أوجده الفسل واألن يا  املتكلمون به يعلون بكالمنم عما
ويدخل يف حمال جمده أنه يفول حل حالم أوجده هللا وعاىل بقد وه على س يل خفل العيا)ة مثيل الكيالم الييت حليم هللا بيه  

موسى عليه السالم بدون واسطة املالئكة  ومثل ما أوح، به إىل ضمد صلى هللا عليه وسلم من أقوال هللا وعاىل املعل عنه 
لمائنا ابحلدي  القدس،  فإن القفان يفول ذلك حله ملا جعله هللا أبفصح اللغات وجعله معجزا ل لغا  أ ل يف اصطالح ع

 ولك اللغة عن اإلويان مبثل أقصف سو ة منه. 
ويفول حل حالم من ذلك الق يل بوففة معانيه وعدم احنصا  ا  وأيضا أبنه متيز عليى سيائف الكتيب الدينيية أبنيه ال ينسيخه   

 ،  بعده وما ينسخ منه إال ش،  قليل ينسخه بعضه. حتاب ن
وجواب القسم ضيو  لتي ب نفيس السيامع يف وقيديفه حيل طفيي   كين يف املقيام فييدل علييه ابتيدا  السيو ة ريف  ل~  

املشعف ابلندا  على عجز م عن معا ضة القفان بعد حتدينم بيلك  أو يدل عليه اإلضفاب يف قوله (بل عج وا أن جا  م 
 ي  مننم). من
والتقديف: والقفان اقيد إنك لفسول هللا ابحل   حما صفح به يف قوله (يس والقفان احلكيم إنيك ملين املفسيلني عليى صيفاك  

مستقيم). أو يقد  ايفواب: إنه لتنزيل من  ب العاملني  أو حنو ذلك حما صفح بيه يف حنيو(حم والكتياب امل يني إان جعلنياه 
ن) وحنو ذلك. واإلضفاب االنتقايل يقتض، حالما منتقال منه والقسيم بيدون جيواب ال يعتيل حالميا قفاان عفبيا لعلكم وعقلو 

 اتما فتعني أن يقد  السامع جوااب وتم به الفائدة يدل عليه الكالم. 
 بيان و يا من إناز احلي  وحسنه أن االنتقال مشعف أبمهية املتنقل إليه  أت عد عما وفيد وقديفه من جواب وانتقل إىل 

 س ب إنكا  م اليت حدا بنا إىل القسم حقول القائل: )  ذا  وقول امف  القيس:  
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 فد  ذا وسل اهلم عنك  سفة                      ذمول إذا صام الننا  و جفا وقول األعشى:            
عيت رفجيوج إذا اللييل أظلميا ووقيدم بييان نظيريه عنيد قوليه وعيياىل فيد  ذا ولكين  ب أ ض متييينة                      قط  

 (بل اليين حففوا يف عزة وشقال) يف سو ة  ~. 
 وقوله (عج وا) خل مستعمل يف اإلنكا  إنكا ا لعج نم ال الغ حد اإلحالة.  
أان عجيوز و ييا بعلي، و(عج وا) حصل هلم العجيب بفيتح ايفييم و يو األميف ييري امليألو  للشيخ  (قاليت اي ويلتيا أأليد و  

شييخا إن  ييا لشي،  عجييب قيالوا أوعج يني مين أميف هللا) فيإن االسيتفنام يف (أوعج يني) إنكيا  وإمنيا ونكيف إحالية ذليك ال  
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حونه موجب وعجب. فاملعىن  نا: أهنم نفوا جواز أن يفسل هللا إلينم بشفا مثلنم  قال وعاىل (وما منع الناس أن يؤمنيوا إذ 
 قالوا أبع  هللا بشفا  سوال).  جا  م اهلدى إال أن

وضمري (عج وا) عائد إىل يريه ميحو   فمعيا)ه معليوم مين السييال أعيين افتتياح السيو ة ريف  التنجي، الييت قصيد منيه   
وعجيز م عن اإلويان مبثل القفان ألن عجز م عن اإلويان مبثله يف حال أنه مفحيب مين حيفو  لغيتنم ييدهلم عليى أنيه لييس 

حييالم أبدعتييه قييد ة هللا وأبلغييه هللا إىل  سييوله صييلى هللا عليييه وسييلم علييى لسييان امللييك فييإن املتحييدين   بكييالم بشييف بييل  ييو
ابإلعجيياز مشيينو ون يعلمنييم املسييلمون و ييم أيضييا يعلمييون أهنييم املعنيييون ابلتحييدت ابإلعجيياز. علييى أنييه سيييأيت مييا يفسييف 

 الضمري بقوله (فقال الكاففون). 
 إليه ضمري (عج وا). واملفا): أنه من نوعنم أت من بين اإلنسان. وضمري (مننم) عائد إىل ما عا)  
و(أن جا  م) جمفو  ب(من) احمليوفة مع (أن)  أت عج وا من جم،  مني  مننم  أو عج وا من ا)عيا  أن جيا  م منيي   

 مننم. 
جي نم حيان انشيئا عين وعل عن الفسول صلى هللا عليه وسلم بوصف (مني ) و و املخيل بشيف سييكون  لإل يا  إىل أن ع 

صيفتني يف الفسيول صيلى هللا عليييه وسيلم إحيدامها أنيه  ييل بعيياب يكيون بعيد املييوت  أت  يل ال يصيدقون بوقوعيه  وإمنييا 
أنيي  م الفسيول صيلى هللا علييه وسيلم بعيياب اآلخيفة بعيد ال عيي  حميا قيال وعياىل (إن  يو إال نيييف لكيم بيني ييدت عييياب 

 شديد). 
 ال شف.  والثانية حونه من نو  
وفف  على التكييب احلاصل يف نفوسنم ذحف مقالتنم اليت وفصح عنه وعن شي نتنم ال اطلية بقوليه (فقيال الكياففون  ييا  

 ش،  عجيب) اآلية. 
وخ   يا ابلعناية ابليحف ألنه أ)خل عند م يف االست عا) وأح  ابإلنكيا  فنيو الييت ييف م فأحيالوا أن يفسيل هللا إليينم  

ليلك وصف الفسول صلى هللا عليه وسلم ابتدا  بصفة (منيي ) ق يل وصيفه أبنيه (ميننم) لييدل عليى أن أحدا من نوعنم و 
 ما أني  م به  و ال اع  األصل، لتكيي نم إايه وأن حونه مننم إمنا قوت االست عا) والتعجب. 

نق  األ ض ميننم) إىل ع إن ذلك يتخل  منيه إىل إبطيال حجيتنم وإث يات ال عي  و يو املقصيو) بقوليه (قيد علمنيا ميا وي 
 قوله (حيلك ا فوج). 

فقد حصل يف ضمن  اوني الفاصلتني خصوصيات حثرية من ال الية: مننا إناز احلي   ومننيا ميا أفيا)ه اإلضيفاب مين  
اال تميام أبميف ال عي   ومننيا اإلنياز ال يديع احلاصيل مين التع يري ب(منيي )  ومننيا إقحيام وصيفه أبنيه (ميننم) ألن لييلك 

يف وعج نم  ومننا اإلظنا  يف مقام اإلضما  على خال  مقتضى الظيا ف  ومننيا اإلمجيال املعقيب ابلتفصييل يف مدخال 
 قوله ( يا ش،  عجيب أإذا متنا) اخل. 

وعيل عييننم ابالسييم الظييا ف يف (فقييال الكيياففون) )ون: فقييالوا  لتوسيييمنم فييأن  يييه املقاليية ميين اك  الكفييف  وليكييون فيييه  
 السابقني. وفسري للضمريين 
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واإلشا ة بقوهلم ( يا ش،  عجييب) إىل ميا  يو جيا  يف مقيام مقيالتنم وليك مين )عيا  النييب صيلى هللا علييه وسيلم إاي يم  
 لإل ان ابلفجع  أت ال ع  و و اليت بينته مجلة (أإذا متنا وحنا وفااب) اخل. 

 لك وعجيب إحالة لئال يؤمنوا به. واالستفنام مستعمل يف التعجيب واإلبطال  يفيدون وعجيب السامعني من ذ 
 وجعلوا مناك التعجيب الزمان اليت أفا)وه (إذا) وما أضيف إليه  أت زمن موونا وحوننا وفااب.  
واملستفنم عنه ضيو  )ل عليه ظف  (إذا متنيا وحنيا ويفااب) والتقيديف: أنفجيع إىل احليياة يف حيني انعيدام احليياة منيا ابمليوت  

  وه وفااب  وذلك عند م أقصى االست عا). وحني وفتت ايفسد وصريو 
 ومتعل  (إذا)  و املستفنم عنه احمليو  املقد   أت نفجع أو نعو) إىل احلياة و يه ايفملة مستقلة بنفسنا.  
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قياز واحليي   ومجلة (ذلك  جع بعيد) مؤحدة يفملة (أإذا متنيا وحنيا ويفااب) بطفيي  احلقيقية والييحف  بعيد أن أفييد بطفيي  ا  

 ألن شأن التأحيد أن يكون أجلى )اللة. 
 والفجع: مصد   جع  أت الفجو  إىل احلياة.  
 ومعىن (بعيد) أنه بعيد عن وصو  العقل  أت  و أمف مستحيل.  
(قد علمنا ما ونق  األ ض مننم وعندان حتاب حفيظ)  ) لقوهلم (ذلك  جع بعيد) فإن إحالتنم ال ع  انشئة عن عدة  

ه: مننييا: أن وفييفل أجييزا  األجسييا) يف منيياح، األ ض ومنيياب الييفايح ال و قيي، أمييال يف إمكييان مجعنييا إذ ال اييي  هبييا شيي 
ضي  وأهنا لو علمت مواقعنا لتعي  التقاطنا ومجعنا  ولو مجعت حيف وعو) إىل صو  ا اليت حانت مشيكلة هبيا  وأهنيا ليو 

 إقال  أصلنا و و عدم العلم مبواقع ولك األجزا  وذ اهتا.  عا)ت حيف وعو) إلينا  فاقتصف يف إقال  ش ننم على
 وفصلت ايفملة بدون عطف ألهنا ابتدا  حالم لف) حالمنم  و يا  و األلي  بنظم الكالم.  
 وقيل  ، جواب القسم حما علمته انفا وأاي ما حان فنو  ) لقوهلم (ذلك  جع بعيد).   
يعزب عن علم هللا  وإذا حان عاملا بتليك األجيزا  حميا  يو مقتضيى عميوم العليم واملعىن: أن مجع أجزا  األجسام  كن ال  

اإلهل، وحان قد أ ا) إحيا  أصحاهبا حما أخل به  فال يعظم على قد ويه مجعنيا ووفحي نيا أجسياما حأجسيام أصيحاهبا حيني 
 جعه إىل عموم العلم حما قلنا. فا قوا احلياة فقوله (قد علمنا ما ونق  األ ض مننم) إ ا  إىل )ليل اإلمكان ألن مف 

فأساس م ىن الف)  و عموم علم هللا وعياىل ألنيه نميع إبطيال االحتمياالت الييت ونشيأ عين شي نتنم فليو قيال  حنين قيا) ون  
على إ جا  ما ونق  األ ض مننم   طف يف وساوس نفوسنم ش نة أن هللا وإن سلمنا أنيه قيا)  فيإن أجيزا  األجسيا) إذا 

 ا هللا حىت وتسل  على مجعنا قد وه فكان ال نا  على عموم العلم أقطع الحتماالهتم. وففقت ال يعلمن
واعلم أن  يا الكالم بيان لإلمكان  عيا ملا وضمنه حالمنم من اإلحالة ألن ث يوت اإلمكيان يقليع اعتقيا) االسيتحالة مين  

لنظف يف حيفية اإلعا)ة  و ي، أميف مل نكليف نفوسنم و و حا  إلبطال وكيي نم والستدعائنم للنظف يف الدعوة  ع ي قى ا
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ابل حيي  عنييه وقييد اختلييف فينييا أئميية أ ييل السيينة فقييال مجنييو  أ ييل السيينة واملعتزليية وعييا) األجسييام بعييد عييدمنا. ومعييىن 
مية إعا)هتا  إعا)ة أمثاهلا أبن رل  هللا أجسا)ا مثل األوىل وو)  فينا األ واح اليت حانت يف الدنيا حالية يف األجسيا) املعدو 

اآلن فيصييري ذلييك ايفسييم لصيياحب الييفوح يف الييدنيا وبيييلك ايي  أن يقييال: إن  يييا  ييو فييالن اليييت عففنيياه يف الييدنيا إذ 
اإلنسان حان إنساان ابلعقل والنط   ومها مظنف الفوح. وأما ايفسد فإنه يتغري بتغيريات حثيرية ابتيدا  مين وقيت حونيه جنينيا  

ا  فتخلييف أجييزاؤه املتجييد)ة أجييزا ه املتقضييية  وبف ييان ذلييك م ييني يف عليييم ع ميين وقييت الطفوليية ع مييا بعييد ا ميين األطييو 
الط يعييييات  لكيييين ذلييييك التغيييري مل  نييييع ميييين اعت ييييا  الييييات ذاات واحييييدة ألن  وييييية اليييييات حاصيييلة ميييين احلقيقيييية النوعييييية 

 واملشخصات املشا دة اليت وتجد) بدون شعو  من يشا د ا. 
ليت وكتسى عند ال ع  جسد صاح نا يف اليدنيا  فيإن النياس الييين  وويون فليا حانت حقيقة الشخ   ، الفوح و ، ا 

ق ل قييام السياعة بيزمن قلييل ال و ليى يف مثليه أجسيامنم وفجيع أ واحنيم إىل أجسيا) م ال اقيية )ون جتدييد خلقنيا  ولييلك 
عت يا  أيضيا وشيند عليى الكفيا  فتسمية  يا اإلنا) معا)ا أو  جعا أو بعثا إمنا  ، وسمية ابعت ا  حيال األ واح  وهبييا اال

ألسييينتنم وأييييدينم وأ جلنيييم مبيييا حيييانوا يعمليييون ألن الشيييا د يف احلقيقييية  يييو ميييا بيييه إ) اك األعميييال مييين اليييفوح امل ثوثييية يف 
 األعضا . 

وأ)لة الكتاب أحثف ا ظا ف يف دييد  يا الفأت حقوليه وعياىل (حميا بيدأان أول خلي  نعييده)  ويف معنياه قوليه وعياىل (حلميا  
 ضجت جلو) م بدلنا م جلو)ا يري ا لييوقوا العياب). ن
وقيال شييوذ: وعيا) األجسيام  ميع األجيزا  املتففقية نمعنيا هللا العليييم هبيا ويفح نيا حميا حانيت ييوم الوفياة. و ييا بعيييد ألن  

 اخفين.  أجزا  ايفسم اإلنساين إذا وففقت )خلت يف أجزا  من أجسام أخفى من  تلف املوجو)ات ومننا أجسام أانس
وو ) يف اآلك   أن حيييل ابييين ا)م يفيييىن إال عجيييب اليييينب منيييه خلييي  ومنيييه يفحيييب   واه مسيييلم. وعليييى  ييييا وكيييون نسييي ة  

 األجسا) املعا)ة حنس ة النخلة من النواة. و يا واسطة بني القول أبن اإلعا)ة عن عدم والقول أبهنا عن وففل. 
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 عدوم يعا) بعينه وإمنا املفا) ما ذحفانه وما عداه جمازفة يف التع ري. وال قائل من العقال  أبن امل  
وذحف ايفالل الدواين يف شفح العقيدة العضدية أن أيب بن خلف ملا يع ما يف القفان من اإلعا)ة جا  إىل النيب صلى هللا  

حنييا العظيم? فقيل ليه النييب صيلى هللا   عليه وسلم وبييده عظيم قيد  م ففتتيه بييده وقيال: اي ضميد أويفى ايييين بعيد أن أصيري
عليه وسلم:  نعم وي عثك ويدخلك النا   . وفيه نزل قوله وعاىل (وضفب لنا مثال ونس، خلقه قال من اي، العظام و ي، 

  ميم). 
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وعل ب(ونق  األ ض) )ون التع ري ابإلعدام ألن لبجسا) ) جات من االضيمحالل ويدخل حتيت حقيقية الينق  فقيد  
أجييزا  ايفسيد وي قييى بعضيه  وقيد أييت الفنييا  عليى مجيييع أجزائيه  عليى أنييه إذا صيح أن عجييب اليينب ال يفييين  يفيىن بعيض 

 حان فنا  األجسا) نقصا ال انعداما. 
وعطف على قوليه (قيد علمنيا ميا وينق  األ ض ميننم) قوليه (وعنيدان حتياب حفييظ) عطيف األعيم عليى األخي   و يو   

ق  األ ض ميننم) أت وعنيدان عليم بكيل شي،  علميا كبتيا فتنكيري (حتياب) للتعظييم  مبعىن ويييل يفملة (قيد علمنيا ميا وين
 و و وعظيم التعميم  أت عندان حتاب حل ش، . 

و(حفيييظ) فعيييل: إمييا مبعييىن فاعييل  أت حييافظ ملييا جعييل إلحصييائه ميين أيييا  اليييوات ومصييائف ا. ووعيييني مجيييع األ واح  
واحييد مننيا عين املالئكيية امليوحلني ابل عي  وإعييا)ة األجسيا) وبيي  األ واح لييواهتا الييت حانييت مو)عية فينيا رييي  ال يفيوت 

 فينا. 
 وإما مبعىن مفعول  أت ضفوجل ما فيه  ا قد يعرتت الكتب املألوفة من احملو والتغيري والزاي)ة والتشطيب وحنو ذلك.  
 والكتاب: املكتوب  ويطل  على جممو  الصحائف.  
أبن جعييل هللا حت ييا وأو)عنييا اىل مالئكيية يسييجلون فينييا النيياس حييني وفييياهتم ومواضييع  ع نييوز أن يكييون الكتيياب حقيقيية 

أجسا) م ومقا  أ واحنم وانتسياب حيل  وح إىل جسيد ا املعيني الييت حانيت حالية فييه حيال احليياة اليدنيا صيا)قا بكتيب 
قى املتلقييان عين اليميني وعين عديدة لكل إنسان حتابه  ووكون مثل صحائف األعمال اليت جا  فيه قوله وعاىل: (إذ يتل

الشمال قعيد ما يلفيظ مين قيول إال لدييه  قييب عتييد)  وقوليه (وذيفج ليه ييوم القيامية حتيااب يلقياه منشيو ا اقيفأ حتابيك حفيى 
 بنفسك اليوم عليك حسي ا). 

م بيه مجييع أعميال ونوز أن يكون جممو  قوله (وعندان حتاب) متثيال لعلم هللا وعاىل رال علم من عنده حتاب حفييظ يعلي 
 الناس. 

 والعندية يف قوله (وعندان حتاب) مستعا ة للحياطة واحلفظ من أن يتطفل إليه ما يغري ما فيه أو من ي طل ما عني له.  
[) إضييفاب كن اتبييع لإلضييفاب اليييت يف قولييه (بييل عج ييوا أن جييا  م 5(بييل حيييبوا ابحليي  ملييا جييا  م فنييم يف أمييف مييفي ] 

وكفيييف ايفمليية يف مقييام التنديييد واإلبطييال  أو بييدل ميين مجليية (بييل عج ييوا أن جييا  م منييي ) ألن  منييي  مييننم) علييى طفيقيية
 ذلك العجب مشتمل على التكييب  وحال االعت ا ين يقتضيان فصل  يه ايفملة بدون عاطف. 

 واملقصد من  يه ايفملة: أهنم أووا أبفظع من إحالتنم ال ع  وذلك  و التكييب ابحل .  
 حل   نا القفان ألن فعل التكييب إذا عدت ابل ا  عدت إىل ا ل وإذا عدت بنفسه حان لتكييب املخل. واملفا) اب 
و(ملا) حف  ووقيت فن، )الة على  ب  حصول جواهبيا بوقيت حصيول شيفطنا فني، مؤذنية مب يا) ة حصيول ايفيواب عنيد  

له (فلما جا  م ما عففوا حففوا به) وقيد مضييا حصول الشفك حقوله وعاىل (فلما أضا ت ما حوله ذ ب هللا بنو  م)  وقو 
 يف سو ة ال قفة. ومعىن (جا  م) بلغنم وأعلموا به. 
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واملعىن: أهنم اب) وا ابلتكييب )ون دمل وال نظف فيما حواه من احل  بل حيبوا به من أول و لة فكيبوا بتوحيد هللا  و و  
إىل السييما  فييوقنم حيييف بنينا ييا) إىل قولييه (وأحيينييا بييه بلييدة  أول حيي  جييا  بييه القييفان  وليييلك عقييب بقولييه (أفلييم ينظييفوا

 ميتا). 
 فالتكييب مبا جا  به القفان يعم التكييب ابل ع  ويريه.  
وفف  على ا ل املنتقل إليه ابإلضفاب وصف حاهلم الناشئة عن امل ا) ة ابلتكييب ق ل التأميل أبهنيا أميف ميفي  أحياك هبيم  

 حف  الظففية.  وجتلجلوا فيه حما )ل عليه
و(أمف) اسم م نم مثل ش،   وملا وقع  نا بعد حف  (يف) املستعمل يف الظففية اقازية وعني أن يكون املفا) ابألمف احلال  

 املتل سون  م به ول س املظفو  بظففه و و ول س احملوك مبا أحاك به فاستعمال (يف) استعا ة و عية. 
   
 

 4118صفحة : 
 
ب املختل   أت ال قفا  يف أنفسنم يف  يا التكييب  اضطفبت فيه أحواهلم حلنا من أقيواهلم يف وصيف واملفي : املضطف   

القفان فإهنم ابتد وا فنفوا عنه وقالوا (أساطري األولني) وقالوا (قول شاعف)  وقالوا (قول حيا ن) وقيالوا:  يياين جمنيون. ويف 
م وما يصفونه به إذا سأهلم الوا )ون من ق ائل العيفب. ومين هبيتنم سلوحنم يف طفل مقاومة )عوة النيب صلى هللا عليه وسل

يف إعجاز القفان و)اللة يريه مين املعجيزات وميا )مغنيم بيه مين احلجي  عليى إبطيال اإلشيفاك وإث يات الوحدانيية  . و ييا 
 حتمي  هلم أبهنم طاشت عقوهلم فلم يتقنوا التكييب ومل يفسوا على وصف الكالم اليت حيبوا به. 

[)  وففيييع علييى قولييه (بييل عج ييوا أن جييا  م 6(أفلييم ينظييفوا إىل السييما  فييوقنم حيييف بنينا ييا وزينا ييا ومييا هلييا ميين فييفوج] 
مني ) إىل قوله (مفي ) ألن أ م ما ذحف من وكيي نم أهنم حيبوا ابل ع   وخل  السماوات والنجوم واأل ض )ال على أن 

العوامل وجدت عين عيدم و ييا أ)ل علييه قوليه وعياىل يف سيو ة ييس~ (أو  إعا)ة اإلنسان بعد العدم يف حيز اإلمكان فتلك
 ليس اليت خل  السماوات واأل ض بقا)  على أن رل  مثلنم). 

 واالستفنام نوز أن يكون إنكا اي. والنظف نظف الفكف على حنو قوله وعاىل (قل انظفوا ماذا يف السماوات واأل ض).  
علينييا (حيييف بنينا ييا)  أت أمل يتييدبفوا يف شييوا د ا ليقيية فتكييون اآلييية يف معييىن (أو مل  وضييل اإلنكييا   ييو احلييال اليييت )ل 

 يتفكفوا يف أنفسنم ما خل  هللا السماوات واأل ض وما بيننما إال ابحل ). 
ال ونيوز أن يكيون االسيتفنام وقفييفاي  والنظيف املشييا دة  وضيل التقفييف  يو فعيل (ينظييفوا)  أو يكيون (حييف) ميفا) بيه احليي 

 املشا دة. 
 يا وأن التقفيف عليى نفي، الشي،  امليفا) اإلقيفا  إبث اويه طفيقية قفانيية ذحفان يا ييري ميفة  وبينيا أن الغيفض منيه إفسياح اقيال  

للمقف  إن حان يفوم إنكا  ما قف  عليه  ثقة من املقف   بكسف الفا   أبن املقف   ابلفتح  ال يقدم على ايفحو) مبا قف  عليه 
 ووقدم عند قوله وعاىل (أمل يفوا أنه ال يكلمنم)  وقوله (ألست بفبكم) حالمها يف سو ة األعفا . لظنو ه  
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و يييا الوجييه أشييد يف النعيي، علييينم القتضييائه أن )الليية املخلوقييات امليييحو ة علييى إمكييان ال عيي  يكفيي، فينييا جمييف) النظييف  
 ابلعني. 

م إلمهاهلم التأمل مع املكنة منه إذ السما  قفي ة فوقنم ال يكلفنم و(فوقنم) حال من السما . والتقييد ابحلال ونديد علين 
 النظف فينا إال  فع  ؤوسنم. 

و(حيف) اسم جامد م ين معناه: حالة  وأحثف ما ييف) يف الكيالم للسيؤال عين احلالية فيكيون خيلا ق يل ميا ال يسيتغين عنيه  
ال مطلقا حنو(حيف فعل  بك)  ومفعوال به حنو قوله مثل: حيف أنت? وحاال ق ل ما يستغىن عنه حنو: حيف جا ? ومفعو 

وعاىل (انظف حيف فضلنا بعضنم على بعض). و ،  نيا بيدل مين (فيوقنم) فتكيون حياال يف املعيىن. والتقيديف: أفليم ينظيفوا 
 إىل السما  فوقنم  يئة بنينا إاي ا  ووكون مجلة (بنينا ا) م ينة ل(حيف). 

 امع اال وفا . وأطل  ال نا  على خل  العلوايت   
 واملفا) ب(السما )  نا ما وفاه العني من حفة اهلوا  اليت و دو حالق ة ووسمى ايفو.  
 والتزيني جعل الش،  زينا  أت حسنا أت حتسني منظف ا للفائ، مبا ي دو فينا من الشمس هنا ا والقمف والنجوم ليال.  
املزينيية هبييا ميين اآلايت ألن التييزيني يشييرتك يف إ)ا حييه مجيييع  واقتصييف علييى اييية وييزيني السييما  )ون وفصيييل مييا يف الكواحييب 

اليين يشا دونه وللجمع بني االستدالل واالمتنان بنعمة التمكني من مشا دة املفائ، احلسنة حما قال وعياىل (ولكيم فينيا 
 مجال حني وفاون وحني وسفحون) يف شأن خل  األنعام يف سو ة النحل. 

مييا يف خليي  الكواحيييب والشييمس والقمييف ونظامنييا ميين )الئيييل علييى مقييدا  وفيياوت عليييومنم ع يتفيياوت النيياس يف إ) اك  
 وعقوهلم. 

 واآلية صاحلة إلفنام مجيع الط قات.  
 ومجلة (وما هلا من ففوج) عطف على مجليت (حيف بنينا ا وزينا ا) فن، حال كلثة يف املعىن.  
ة متصييلة األجييزا  ليييس بييني أجزائنييا وفيياوت ي ييدو حييا فل وال والفييفوج: مجييع فييفج  و ييو ا ييفل  أت يشييا دوهنا حأهنييا حييف  

 و اعد يفصل بعضنا عن بعض فيكون خفقا يف ق تنا. 
 و يا من عجيب الصنع إذ يكون جسم عظيم حجسم حفة اهلوا  ايفوت مصنوعا حاملففوغ يف قالب.  
ميا يف  ييا الصينع مين عجائيب التئيام   و يا مشا د يفميع ط قات الناس على وفاوت مدا حنم ع  م يتفياووون يف إ) اك 

 حفة ايفو احملي  ابأل ض. 
   
 

 4119صفحة : 
 
وليو حيان يف أ)  ميا يسيمى ابلسيما  ختييالف مين أجزائيه لظنيفت فييه فيفوج واذفيياض وا وفيا . ونظيري  ييه اآليية قولييه يف   

 سو ة امللك (اليت خل  س ع ياوات ط اقا) إىل قوله ( ل وفى من فطو ). 
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[) عطيف عليى مجلية (أفليم ينظيفوا) عطيف ا يل 7مد)ان ا وألقينا فينا  واس، وأن تنيا فينيا مين حيل زوج هبيي ] (واأل ض 
 على االستفنام اإلنكا ت و و يف معىن اإلخ ا . والتقديف: ومد)ان األ ض. 

ن وكلف مل ييؤت وملا حانت أحوال األ ض نصب أعني الناس و ، أقفب إلينم من أحوال السما  ألهنا ولوح لبنظا  )و  
يف لفييت أنظييا  م إىل )اللتنييا ابسييتفنام إنكييا ت ونييزيال هلييم منزليية ميين نظييف يف أحييوال األ ض فلييم يكونييوا راجيية إىل إعييا)ة 

 األخ ا  أبحوال األ ض ويحريا هلم. 
 وانتصب (األ ض) ب(مد)ان ا) على طفيقة االشتغال.  
 إذ لو حانت حيلك لكان املش، علينا مف قا.  واملد: ال س   أت بسطنا األ ض فلم وكن جممو  نتو ات  
واملفا): بس  سطح األ ض وليس املفا) وصيف حجيم األ ض ألن ذليك ال ود حيه املشيا دة ومل ينظيف فييه املخياط ون نظيف  

التأمل فيستدل علينم مبا ال يعلمونه فال يعتل يف سيال االستدالل على القد ة على خلي  األميو  العظيمية  وال يف سييال 
 المتنان مبا يف ذلك الدليل من نعمة فال عالقة هليه اآلية بقضية حفوية األ ض. ا
واإلبقا : متثيل لتكوين أجسام اب زة على األ ض مت اعد بعضينا عين بعيض ألن حقيقية اإللقيا :  مي، شي،  مين الييد إىل  

سيتقف وصيف ل( واسي،) قيدم األ ض  و يا اسيتدالل للقية ايف يال حقوليه (وإىل ايف يال حييف نصي ت). و(فينيا) ظيف  م
 على موصوفه فصا  حاال  ونوز أن يكون ظففا لغوا متعلقا ب(ألقينا). 

 و واس،: مجع  اس على يري قياس مثل: فوا س وعواذل.  
 والفسو: الث ات والقفا .  
عة علينيا وضيعا  وفائدة  يا الوصف زاي)ة التن يه إىل بديع خلي  هللا إذ جعيل ايف يال متداخلية ميع األ ض ومل وكين موضيو  

 حما ووضع ا يمة ألهنا لو حانت حيلك لتزلزلت وسقطت وأ لكت ما حوالينا. 
وقييد قييال يف سييو ة األن يييا  (وألقييى يف األ ض  واسيي، أن متيييد بكييم) أت )فييع أن متيييد  يي،  أت ايف ييال بكييم  أت ملصييقة  

 بكم يف ميد ا  و نالك وجه اخف مضى يف سو ة األن يا . 
 احليوان والثما  والن ات  ووقدم يف قوله وعاىل (فأخفجنا به أزواجا من ن ات شىت) يف سو ة طه.  والزوج: النو  من 
 واملعىن: وأن تنا يف األ ض أصنا  الن ات وأنواعه.  
وقوله (من حيل زوج) يظنيف أن حيف  (مين) فييه مزييد للتوحييد. وزاي)ة (مين) يف ييري النفي، ان) ة  أت أقيل مين زاي)هتيا يف  

لكن زاي)هتا يف اإلث ات وا )ة يف الكالم الفصيح  فأجاز القياس عليه حنياة الكوفية واألخفيو وأبيو علي، الفا سي، النف،  و 
وابن جين  ومنه قوله وعاىل (وينزل من السما  من ج يال فينيا مين بيف)) إن املعيىن: ينيزل مين السيما  ج ياال فينيا بيف)  وقيد 

 يف سو ة األنعام. وقدم ذلك يف قوله وعاىل (ومن النخل من طلعنا) 
فاملقصييو) ميين التوحيييد رييف  (ميين) ونييزيلنم منزليية ميين ينكييف أن هللا أن ييت مييا علييى األ ض ميين أنييوا  حييني ا)عييوا اسييتحالة  

إخيفاج النيياس ميين األ ض  ولييلك جيي،  ابلتوحيييد يف  ييه اآلييية ألن الكييالم فينيا علييى املشييفحني ومل ييؤت ابلتوحيييد يف اييية 
 سو ة طه. 

 للت عيض إذ ليس املعىن عليه.  وليست (من)  نا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



فكلمة (حل) مستعملة يف معىن الكثفة حما وقدم يف قوله وعياىل (وإن ييفوا حيل ايية ال يؤمنيوا هبيا) يف سيو ة األنعيام  وقوليه  
 فينا (وإن وعدل حل عدل ال يؤخي مننا)  و يا حقوله وعاىل (فأن تنا به أزواجا من ن ات شىت) يف سو ة طه. 

   نا التعفيض هبم لقلة ودبري م إذ عموا عن )الئل حثرية واضحة بني أيدينم. وفائدة التكثري 
وال ني  نوز أن يكون صفة مش نة  يقال: هب  بضم اهلا   إذا حسن يف أعني الناظفين  فال ني  مبعيىن الفاعيل حميا )ل  

 عليه قوله وعاىل (فأن تنا به حدائ  ذات هبجة). 
عيول  أت مني ن  بييه عليى احليي  واإليصييال  أت يسيف بيه النيياظف  يقيال: هبجيه ميين ابب ونيوز أن يكيون فعييال مبعييىن مف 

 منع  إذا سفه  ومنه االبتناج املسفة. 
و يا الوصف يفيد ذحفه وقويية االسيتدالل عليى )قية صينع هللا وعياىل. وإ)مياج االمتنيان عليينم بييلك ليشيكفوا النعمية وال  

عيام خلقنيا لكيم فينيا )   ومنيافع ومننيا دحليون ولكيم فينيا مجيال حيني وفاييون يكففو يا بع يا)ة ييريه حقوليه وعياىل (واألن
 وحني وسفحون). 

 [)  8(و صفة وذحفى لكل ع د منيب] 
 

 4120صفحة : 
 
مفعول ألجله لبفعال السابقة من قوله (بنينا ا وزينا ا) وقوله (مد)ان ا وألقينا فينيا  واسي، وأن تنيا فينيا) اخل  عليى أنيه   

علييى حنييو ميين طفيقيية التنيياز   أت ليكييون مييا ذحييف ميين األفعييال ومعموالهتييا و صييفة وذحييفى  أت جعلنيياه لغييفض أن عليية هلييا 
 ن صف به ونيحف حل ع د منيب. 

وحي  متعل  (و صفة وذحفى) ليعم حل ما يصلح أن يت صف يف شأنه بيدالئل خلي  األ ض وميا علينيا  وأ يم ذليك فيينم  
 وصفاا وولواا.  و التوحيد وال ع  حما  و السيال 

وإمنا حانت الت صفة واليحفى علة لبفعال املييحو ة ألن الت صيفة والييحفى مين مجلية احلكيم الييت أوجيد هللا وليك املخلوقيات  
ألجلنييا. وليييس ذلييك مبقييتض احنصييا  حكميية خلقنييا يف الت صييفة واليييحفى  ألن أفعييال هللا وعيياىل هلييا حكييم حثييرية علمنييا 

 بعضنا وخف، علينا بعض. 
والت صيفة: مصيد  بصيفه. وأصيل مصيد ه الت صيري  فحييفوا الييا  التحتيية مين أثنيا  الكلمية وعوضيوا عننيا التيا  الفوقييية يف   

أول الكلمة حما قالوا: جفب جتفبة وفسف وفسفة  وذلك يقل يف املضاعف ويكثف يف املنموز حنو جزأ جتزئية  ووطيأ ووطئية. 
 طية. ويتعني يف املعتل حنو: زحى وزحية  ويطاه وغ

والت صري: جعل املف  م صفا و و  نا جماز يف إ) اك الينفس إ) احيا ظيا فا لبميف الييت حيان خفييا عننيا فكأهنيا مل و صيفه ع  
 أبصفوه. 

 واليحفى اسم مصد  ذحف  إذا جعله ييحف ما نسيه. وأطلقت  نا على مفاجعة النفس ما علمته ع يفلت عنه.  
   وال يطل  إال على اإلنسان. ومجعه: ع ا) )ون ع يد. و(ع د) مبعىن ع د هللا  أت  لول 
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واملنيييب: الفاجييع  واملييفا)  نييا الفاجييع إىل احليي  بطاعيية هللا فييإذا احنييف  أو شييغله شييايل ابتييد  الفجييو  إىل مييا حييان فيييه ميين  
 االستقامة واالمتثال فال يفا قه حال الطاعة وإذا فا قه قليال اب إليه وأانب. 

التائييب واإلانبية علييى التوبيية مين وفييا يع  ييا املعييىن  ووقييدم عنيد قولييه وعياىل (وخييف  احعييا وأانب) يف  وإطيالل املنيييب عليى 
 سو ة  . 

وخ  الع د املنيب ابلت صفة واليحفى وإن حان فيما ذحف من أحوال األ ض إفا)ة الت صيفة والييحفى لكيل أحيد ألن الع يد  
ميية ولييك األفعييال. و يييا وشييفيف للمييؤمنني ووعييفيض إبمهييال املنيييب  ييو اليييت ينتفييع بيييلك فكأنييه  ييو املقصييو) ميين حك

الكاففين الت صف والتيحف. وامل (حيل) عليى حقيقية معنياه مين اإلحاطية والشيمول. فياملعىن: أن وليك األفعيال قصيد مننيا 
 ذلك. الت صفة واليحفى يفميع الع ا) املت عني للح  إذ ال رلون من و صف وويحف بتلك األفعال على وفاوت بيننم يف 

[) بعيد التنظيف 10[ والنخيل ابسيقات هليا طليع نضييد]9(ونزلنا من السما  ما  م ا حا فأن تنيا بيه جنيات وحيب احلصييد] 
والتيحري والت صري يف صنع السماوات وصنع األ ض وما فينما من وقت نشيأهتما نقيل الكيالم إىل التييحري إبنيا) اك  مين 

حييية ع متييوت ع حتيييا )أاب  وقييد يييري أسييلوب الكييالم هليييا االنتقييال ميين  اك  ولييك املصيينوعات وتجييد) علييى مييفو  الييد ف
أسييلوب االسييتفنام يف قولييه (أفلييم ينظييفوا إىل السييما ) إىل أسييلوب اإلخ ييا  بقولييه (ونزلنييا ميين السييما  مييا  م ا حييا) إيييياان 

جملة (ونزلنا) عطف على مجلة بت ديل املفا) ليكون منه ختل  إىل الداللة على إمكان ال ع  يف قوله (حيلك ا فوج). ف
 (واأل ض مد)ان ا). 

 وقد ذحفت اك  من اك  السما  واك  األ ض على طفيقة النشف املفوب على وف  اللف.  
وامل ييا ك: اسييم مفعييول لليييت جعلييت فيييه اللحيية  أت جعييل فيييه خييري حثييري. وأفعييال  يييه املييا)ة حثييرية التصييف  ومتنوعيية  

افع ملا يتس ب علييه مين إن يات احل يوب واألعنياب والنخييل. ووقيدم معيىن امل يا ك عنيد قوليه وعياىل التعلي . واللحة: ا ري الن
 (إن أول بيت وضع للناس لليت ب كة م ا حا) يف سو ة ال عمفان. 

ويف  يا استدالل بتفصيل اإلن ات اليت س   إمجاليه يف قوليه (وأن تنيا فينيا مين حيل زوج هبيي ) مليا فييه مين سيول العقيول  
 التأمل يف )قي  الصنع ليلك اإلن ات وأن حصوله هبيا الس ب وعلى ذلك التطو  أعظم )اللة على حكمية هللا وسيعة إىل

علمه  ا لو حان إن ات األزواج ابلطففة  إذ وكون حينئي أس اب وكويننا خفية فإذا حان خلي  السيماوات وميا فينيا  وميد 
د ة الفابنية  فا  حيفيات وكويننا فإن ظنو  حيفييات التكيوين يف إنيزال األ ض  وإلقا  ايف ال فينا  )الئل على عظيم الق

 املا  وحصول اإلن ات واإلنا  )اللة على عظيم علم هللا وعاىل. 
 وايفنات: مجع جنة  و ، ما شجف ابلكفم وأشجا  الفواحه والنخيل.  
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ح ييواب مثييل الييل والشييعري والييي ة والسييلت والقطيياين  ييا حتصييد  واحلييب:  ييو مييا ين ييت يف الييز   اليييت رييفج سيينابل حتييوت  
 أصوله ليدل فيخفج ما فيه من احلب. 

و(حب احلصيد) مفعول (أن تا) ألن احلب  ا ن ت و عا لن ات سن له املدلول على إن اوه بقوله (احلصيد) إذ ال اصد إال  
 بعد أن ين ت. 

و ه ألحيل ح يه  فإضيافة (حيب) إىل (احلصييد) عليى أصيلنا  وليسيت مين واحلصيد: الز   احملصو)  أت املقطو  من جيي 
 إضافة املوصو  إىل الصفة. 

وفائدة ذحف  يا الوصف: اإلشا ة إىل اختال  أحوال استحصيال ميا ينفيع النياس مين أنيوا  الن يات فيإن ايفنيات وسيتثمف  
منافع لبنعام دحله بعد أخي ح ه حما قال وأصوهلا ابقية واحل وب وستثمف بعد حصد أصوهلا  على أن يف ذلك احلصيد  

 وعاىل (متاعا لكم وألنعامكم). 
وخ  النخل ابليحف مع وناول جنات له ألنه أ م األشجا  عند م ونيفه أحثيف أقيواهتم  وإلو اعيه ابألوصيا  ليه ولطلعيه   

  ا يثري ويحف بديع قوامه  وأني  مجاله. 
ات فال يقال: ابس  للطويل املمتد على األ ض. وعن ابين شيدا): ال اسيقات وال اسقات: الطويالت يف ا وفا   أت عالي 

الطييويالت مييع االسييتقامة. ومل أ ه ألحييد ميين أئميية اللغيية. ولعييل مييفا)ه ميين االسييتقامة االمتييدا) يف اال وفييا . و ييو ابلسييني 
قال ابن جين: األصل السني وإمنا املنملة يف لغة مجيع العفب عدا بين العنل من متيم ي دلون السني صا)ا يف  يه الكلمة. 

الصا) بدل مننا الستعال  القا . و وى الثعليب عن قط ة بن مالك أنه يع النييب صيلى هللا علييه وسيلم يف صيالة الصي ح 
 قفأ ا ابلصا). ومثله يف ابن عطية و و حدي  يري معفو . 

ب أن الز شيفت قيال: ويف قيفا ة  سيول هللا واليت يف صحيح مسلم ويريه عن قط ة بن مالك مفوية ابلسني. ومين العجيي 
 صلى هللا عليه وسلم ابصقات. 

 وانتصب (ابسقات) على احلال. واملقصو) من ذلك اإل ا  إىل بديع خلقته ومجال طلعته استدالال وامتناان.  
 والطلع: أول ما يظنف من نف التمف  و و يف الكففى  أت يال  العنقو).  
املصفف بعضه فيول بعيض ميا )ام يف الكفيفى فيإذا انشي  عنيه الكفيفى فلييس بنضييد. فنيو معنياه والنضيد: املنضو)  أت  

 مبعىن مفعول قال وعاىل (وطلح منضو)). 
 وزاي)ة  يه احلال لالز)اي) من الصفات الناشئة عن بديع الصنعة ومن املنة مبحاسن منظف ما أوووه.  
 نات) إىل اخفه  فنو مصد   أت لنفزل الع ا)  أت نقوهتم. ( زقا للع ا)) مفعول ألجله لقوله (فأن تنا به ج 
 والقول يف التعليل به حالقول يف التعليل بقوله (و صفه وذحفى).  
 والع ا): الناس و و مجع ع د مبعىن ع د هللا  فأما الع د اململوك فجمعه الع يد. و يا استدالل وامتنان.  
ع يا)) عطيف الفعيل عليى االسيم املشيت  مين الفعيل و يو  زقيه املشيت  ألنيه يف (وأحيينا به بليدة ميتيا) عطيف عليى ( زقيا لل 

 معىن:  زقنا الع ا) وأحيينا به بلدة ميتا  أت لفع، األنعام والوحو فنو استدالل وفيه امتنان. 
 وال لدة: القطعة من األ ض.  
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 أحيينا ا وأخفجنا مننا ح ا فمنه أيحلون). وامليت ابلتخفيف: مفا)  امليت ابلتشديد قال وعاىل (واية هلم األ ض امليتة  
وويحري امليت و و وصف لل لدة  و ، مؤن  على دويله ابل لد ألنه مفا)فه  وابملكيان ألنيه جنسيه  شي ه ايفيدب ابمليوت  

 يف انعدام ظنو  اآلك   وليلك ي، ضده و و إن ات األ ض حياة. ويقال  دمة األ ض اليابسة وسقينا: إحيا  موات. 
[) بعد ظنو  الدالئل بصنع هللا على إمكان ال ع  ألن خل  ولك املخلوقات من عيدم ييدل عليى 11حيلك ا فوج]( 

 أن إعا)ة بعض املوجو)ات الضعيفة أمكن وأ ون  ج،  مبا يفيد وقفيب ال ع  بقوله (حيلك ا فوج). 
ة فوجيب انفصييال  ييه ايفملية فتكييون فنييه ايفملية فيلكية لالسييتدالل عليى إمكيان ال عيي  الييت وضيمنته ايفمييل السيابق 

 استئنافا أو اعرتاضا يف اخف الكالم على  أت من نيزه و و األصح. 
واإلشا ة (بيلك) إىل ما ذحف انفا من إحيا  األ ض بعد موهتا  أت حما أحيينا األ ض بعد موهتا حيلك حني، الناس بعد  

 ل ال ع  العظيم اإلبدا . موهتم وبال م  مع إفا)هتا وعظيم شأن املشا  إليه  أت مث
والتعفيييف يف (ا ييفوج) للعنييد  أت خييفوج النيياس ميين األ ض حمييا قييال وعيياىل (يييوم رفجييون ميين األجييداث سييفاعا).  (  

 ا فوج) صا  حالعلم ابلغل ة على ال ع   وسيأيت قوله وعاىل (ذلك يوم ا فوج). 
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 يل مليا يف ا يل مين )فيع االسيتحالة وإظنيا  التقفييب  وفييه وشيوي  لتلقي، املسيند ووقد  اقفو  على امل تيدإ لال تميام اب  

 إليه. 
[ وأصحب األيكة وقوم حل حيب 13[ وعا) وففعون وإخوان لوك]12(حيبت ق لنم قوم نوح وأصحب الفس ونو)] 

ب أبهنييم ليسييوا ب ييد  يف [) اسييتئنا  ابتييدائ، انشييئ عيين قولييه (بييل حيييبوا ابحليي  ملييا جييا  م) فعقيي14الفسييل فحيي  وعيييد]
الضيالل فقييد حييبت قيي لنم أمييم. وذحيف مييننم أشيينف م يف العيامل وأشيينف م بييني العيفب  فقييوم نييوح أول قيوم حيييبوا  سييوهلم  
وففعون حيب موسى  وقوم لوك حييبوه و يؤال  معفوفيون عنيد أ يل الكتياب  وأميا أصيحاب اليفس وعيا) ونيو) وأصيحاب 

 األيكة وقوم و ع فنم من العفب. 
وذحفوا  نا عقب قوم نوح للجامع ا يايل بني القومني و و جامع التضا) ألن عياهبم حان ضد عياب قوم نوح إذ حان   

عياهبم اب سف وعياب قوم نوح ابلغفل  ع ذحف نو) لش ه عياهبم بعياب أصحاب الفس إذ حان عياهبم بفجفة األ ض 
ذحفت عا) ألن عياهبا حان را)ث يف ايفو و يو اليفيح  ع ذحيف وصواع  السما   وألن أصحاب الفس من بقااي نو)  ع 

 ففعون وقومه ألهنم حيبوا أشنف الفسل ق ل اإلسالم  وأصحاب األيكة  م قوم شعيب و م من خلطا  بين إسفائيل. 
 ة وعييل عيين قييوم لييوك ب(إخييوان لييوك) ومل يكونييوا ميين ق يلييه  فيياملفا) ب(إخييوان) أهنييم مالزمييون. و ييم أ ييل سييدوم وعمييو  

وقفامها وحان لوك ساحنا يف سدوم ومل يكن من أ ل نس نم ألن أ ل سدوم حنعانيون ولوطا علاين. وقد وقيدم قوليه وعياىل 
 (إذ قال هلم أخو م لوك) يف سو ة الشعفا . وذحف قوم و ع و م أ ل اليمن ومل يكن العفب يعدوهنم عفاب. 
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وكيي نم الفسل. واملقصو) وسلية  سول هللا صلى هللا عليه وسلم   و يه األمم أصاهبا عياب شديد يف الدنيا عقااب على  
 والتعفيض ابلتنديد لقومه املكيبني أن ال هبم ما حل أبولئك. 

 والفس: يطل  ايا لل ئف يري املطوية ويطل  مصد ا للدفن والدس. واختلف املفسفون يف املفا) به  نا.  
فس  فيحتمييل أن إضييافتنم إىل الييفس ميين إضييافة الشيي،  إىل موطنييه مثييل (وأصييحاب الييفس) قييوم عففييوا ابإلضييافة إىل اليي 

 (أصحاب األيكة)  و(أصحاب احلجف) و(أصحاب القفية). 
ونوز أن وكون إضافة إىل حدث حل هبم مثل (أصحاب األخدو)). ويف وعييني (أصيحاب اليفس) أقيوال نانيية أو وسيعة  

 وبعضنا متداخل. 
ففقان. واألظنف أن إضافة (أصحاب) إىل (الفس) من إضافة اسم إىل حيدث حيدث فييه ووقدم الكالم علينم يف سو ة ال 

فقد قيل: إن أصحاب الفس عوق وا لسف يف األ ض فوقعيوا يف مثيل ال ئيف. وقييل:  يو بئيف ألقيى أصيحابه فييه حنظلية بين 
 صفوان  سول هللا إلينم حيا فنو إذن علم ابلغل ة وقيل  و  فل   من أ ض اليمامة. 

 دم الكالم على أصحاب الفس يف سو ة الففقان عند قوله وعاىل (وعا)ا ونو)ا وأصحاب الفس). ووق 
 وأصحاب األيكة  م من قوم شعيب ووقدم يف سو ة الشعفا .  
 وقوم و ع  م محري من عفب اليمن ووقدم ذحف م يف سو ة الدخان.  
 اخف ييا  فلييلك فصيلت ومل وعطيف  ولي يين عليييه ومجلية (حيل حييب الفسيل) مؤحيدة يفمليية (حييبت قي لنم قيوم نيوح) اىل 

قوله (فح  وعيد) فيكون هتديد أبن ا  علينم الوعيد حما ح  على أولئك مفو ا ابلفا  على وكييي نم الفسيل فيكيون يف 
 ذلك وشفيف للنيب صلى هللا عليه وسلم وللفسل السابقني. 

 وونوين (حل) ونوين عوض عن املضا  إليه  أت حل أولئك.  
 (ح ) صدل وحتق . و 
 والوعيد: اإلنيا  ابلعقوبة واقتضى اإلخ ا  عنه ب(ح ) أن هللا ووعد م به فلم يع أوا وحيبوا وقوعه فح  وصدل.  
 وحيفت اي  املتكلم اليت أضيف إلينا (وعيد) للفع، على الفاصلة و و حثري.  
فييع إىل أن  ييا الكيالم مفيف  عليى ميا ق ليه و يو [) وشيري فيا  التف15(أفعيينا اب ل  األول  م يف ل س من خل  جديد] 

مجلة (أفلم ينظيفوا إىل السيما  فيوقنم حييف بنينا يا) وقوليه (و صيفة وذحيفى) املعيفض أبهنيم مل يت صيفوا بيه ومل يتييحفوا. وقوليه 
 (فأن تنا به جنات) وقوله (وأحيينا به بلدة ميتا حيلك ا فوج). 

  فوج). ونوز أن نعل وففيعا على قوله (حيلك ا 
واالسيتفنام املفيف  ابلفييا  اسيتفنام إنكييا  ووغليي  ألهنيم ال يسييعنم إال االعيرتا  أبن هللا مل يعيي، اب لي  األول إذ ال ينكييف  

 عاقل حمال قد ة ا ال  وعدم عجزه. 
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: عيي، ابلفيك فيإذا اوصيل بيه و(عيينا) معناه عجزان  وفعل (ع،) إذا مل يتصل به ضمري يقال ميديما و يو األحثيف ويقيال  

ضمري وعني الفك. ومعناه: عجز عن إوقيان فعيل ومل ينتيد حليلتيه. ويعيدى ابل يا  يقيال: عيي، ابألميف وال يا  فييه للمجياوزة. 
 وأما أعيا ابهلمزة يف أوله قاصفا فنو للتعب مبش، أو محل ثقل و و فعل قاصف ال يعدى ابل ا . 

 لإلنسان فكيف وعجز عن إعا)ة خلقه. فاملعىن: ما عجزان عن ا ل  األول  
و(بل) يف قوله (بل  م يف ل س من خل  جديد) لإلضفاب اإلبطايل عين املسيتفنم عنيه  أت بيل ميا عيينيا اب لي  األول   

أت و ييم يعلميييون ذلييك ويعلميييون أن ا ليي  األول لبشييييا  أعظييم مييين إعييا)ة خلييي  األمييوات ولكيييننم متكيين ميييننم اللييي س 
 م عن )الئل اإلمكان فأحالوه  فاإلضفاب على أصله من اإلبطال. الشديد فأيشى إ) احن

 والل س: ا ل  لبشيا  املختلفة احلقائ  ري  يعسف أو يتعي  معه متييز  تلفاهتا بعضنا عن بعض.  
 ه عليينم إحييا  واملفا) منه اشت اه املألو  املعتا) اليت ال يعففون يريه ابلواجب العقل، الييت ال نيوز انتفياؤه  فيإهنم اشيت  

املووى و و  كن عقال ابألمف املستحيل يف العقل فجزموا بنف، إمكانه فنفوه  ووفحوا القياس أبنه من قد  على إنشا  ما مل 
 يكن موجو)ا  و على إعا)ة ما حان موجو)ا أقد . 

م وأنييه مييتمكن ميين وجيي،  ابيفمليية االيييية ميين قولييه ( ييم يف ليي س ميين خليي  جديييد) للدالليية علييى ث ييات  يييا احلكييم هليي 
نفوسيينم ال يفييا قنم ال تيية  وليتييأوى اجييتالب حييف  الظففييية يف ا ييل فيييدل علييى انغماسيينم يف  يييا الليي س وإحاطتييه هبييم 

 إحاطة الظف  ابملظفو . 
و(من) يف قوله (من خل  جديد) ابتدائية و ، صفة ل(ل س)  أت ل س واصيل إليينم ومنجيف عين خلي  جدييد  أت مين  

 به. ل س من التصدي  
وونكري (ل س) للنوعية وونكري (خل  جديد) حيلك  أت ما  و إال خل  من مجلة ما يقع من خلي  هللا األشييا   يا وجيه  

 إحالته. ولتنكريه أجفيت عليه الصفة ب(جديد). 
 وايفديد: الش،  اليت يف أول أزمان وجو)ه.  
جعليييوه خلقيييا جدييييدا حيييا ل  األول  وأت فيييا ل ويف  يييا الوصيييف ويييو ك عليييينم وحتميييي  هليييم مييين إحيييالتنم ال عييي   أت ا 

 بيننما. 
ويف وسمية إعا)ة الناس لل ع  ابسم ا ل  إ ا  اىل أهنا إعيا)ة بعيد عيدم األجيزا  ال مجيع ملتففقنيا  وقيد مضيى القيول فييه  

 يف أول السو ة. 
يا وفصيييل ليي عض ا ليي  [)  يي16(ولقييد خلقنييا اإلنسييان ونعلييم مييا ووسييوس بييه نفسييه وحنيين أقييفب إليييه ميين ح ييل الو يييد] 

األول بيحف خل  اإلنسان و و أ م يف  يا املقام للتن يه على أنه املفا) من ا ل  األول ولي ىن علييه (ونعليم ميا ووسيوس بيه 
نفسه) اليت  و وتميم إلحاطة صيفة العليم يف قوليه (قيد علمنيا ميا وينق  األ ض ميننم) ولينتقيل اإلنييا  إبحصيا  أعميال 

 اسرتسل يف وصفه من قوله (إذ يتلقى امللتقيان) اخل.  الناس علينا و و ما
 ووصف ال ع  وصف ايفزا  من قوله (ونفخ يف الصو ) اىل قوله (ولدينا مزيد).  
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ودحيد  يا ا ل ابلالم و(قد) مفاعى فيه املتعاطفات و ، (نعليم ميا ووسيوس بيه نفسيه) ألهنيم وإن حيانوا يعلميون أن هللا  
 مون أن هللا عامل أبحواهلم. خل  الناس فإهنم ال يعل

و(اإلنسان) يعم مجيع الناس ولكن املقصو) مننم أوال املشفحون ألهنم املسول إلينم  يا ا ل  و و وعفيض ابإلنيا  حميا  
 يدل عليه قوله بعده (ذلك ما حنت منه حتيد) وقوله (لقد حنت يف يفلة من  يا) وقوله (ذلك يوم الوعيد). 

) زائييدة لتأحيييد اللصييول  والضييمري عائييد الصييلة حأنييه قيييل: مييا وتكلمييه نفسييه علييى طفيقيية (وامسييحوا وال ييا  يف قولييه (بييه 
 بفؤوسكم). 

وفائدة اإلخ ا  أبن هللا يعلم ما ووسوس به نفس حل إنسان التن يه على سعة علم هللا وعاىل أبحيواهلم حلنيا فيإذا حيان يعليم  
 . حدي  النفس فال عجب أن يعلم ما ونق  األ ض مننم

واإلخ ا  عن فعل ا ل  بصيغة املض، ظا ف  وأما اإلخ ا  عن علم ما ووسوس به الينفس بصييغة املضيا   فللداللية عليى  
أن وعليي  علمييه وعيياىل ابلوسوسيية متجييد) يييري ميينقض وال ضييدو) إلث ييات عمييوم علييم هللا وعيياىل  والكناييية عيين التحييييف ميين 

 إضما  ما ال يفض، هللا. 
 ليه من ح ل الو يد) يف موضع احلال من ضمري (ونعلم). ومجلة (وحنن أقفب إ 
   
 

 4124صفحة : 
 
واملقصييو) مننيييا دحييييد عاملنييا وحتقيييي  اسيييتمفا  العلييم ب ييياطن اإلنسيييان   ومعييىن (ووسيييوس) ويييتكلم حالمييا خفييييا مهسيييا.   

لعييزائم ألن الوسوسيية ومصييد ه الوسييواس والوسوسيية أطلقييت  نييا جمييازا علييى مييا نييول يف اليينفس ميين ا ييواطف والتقييديفات وا
أقفب ش،  وش ه بيه وليك ا يواطف وأحسين ميا يسيتعا  هليا ألهنيا جتميع  تليف أحيوال ميا نيول يف العقيل مين التقيا)يف وميا 

 عدا ا من حنو ألفاجل التو م والتفكف إمنا يدل على بعض أحوال ا واطف )ون بعض. 
يف الطب ابلشفايني  واحد ا: شفاين  بفتح الشني املنملة  واحل ل:  نا واحد ح ال ايفسم. و ، العفول الغليظة املعفوفة 

ووكسف وبسكون الفا   ووعف  ابلعفول الضوا ب ومن تنا من التجويف األيسف من جتيويف، القليب. وللشيفايني عميل حثيري 
كليتيني واملعيدة يف حياة ايفسم ألهنا اليت ووصل اليدم مين القليب إىل أ يم األعضيا  الفئيسيية مثيل الفئية واليدماغ والنخيا  وال

 واألمعا . وللشفايني أيا  ابعت ا  مصاهبا من األعضا  الفئيسية. 
والو يد: واحد مين الشيفايني و يو كين شيفاينني رفجيان مين التجوييف األيسيف مين القليب. واييه يف عليم الطيب  أو طي،    

صيغري ريفج منيه شيفايانن يسيميان ويتشعب إىل ثالث شعب كلثتنما ونقسم إىل قسمني قسم أحل وقسم أصغف. و ييا األ
السيي ايت ويصييعدان  ينييا ويسييا ا مييع الييو)جني  وحييل  يييه األقسييام يسييمى الو يييد. ويف ايفسييد و يييدان ومهييا عفقييان يكتنفييان 

 صفحيت العن  يف مقدمنما متصالن ابلووني يف)ان من الفأس إليه. 
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  يسمى الو يد  ويف القلب يسمى الووني  ويف الظنف وقد ختتلف أيا  أجزائه ابختال  مواقعنا من ايفسد فنو يف العن 
 يسمى األهبف  ويف الي ا  والفخي يسمونه األححل والنسا  ويف ا نصف يدعى األسلم. 

وإضافة (ح ل) إىل (الو يد) بيانية  أت احل ل اليت  و الو يد  فإن إضافة األعم إىل األخ  إذا وقعت يف الكالم حانت  
 شجف األ اك.  إضافة بيانية حقوهلم:

والقييفب  نييا حناييية عيين إحاطيية العلييم ابحلييال ألن القييفب يسييتلزم االطييال   وليييس  ييو قييفاب ابملكييان بقفينيية املشييا دة فييةل  
 الكالم إىل التش يه ال ليغ وش يه معقول مبحسوس  و يا من بنا  التش يه على الكناية مبنزلة بنا  اقاز على اقاز. 

ن ح يل الو ييد ميع قفبيه ال يشيعف اإلنسيان بقفبيه  فائيه  وحييلك قيفب هللا مين اإلنسيان بعلميه ومن لطائف  ييا التمثييل أ 
قفب ال يشعف به اإلنسان فليلك اختري متثييل  ييا القيفب بقيفب ح يل الو ييد. وبييلك فيال  ييا التشي يه حلالية القيفب حيل 

 عقد اإلزا   وقول ز ري:          وش يه من نوعه و ) يف حالم ال لغا . مثل قوهلم:  و منه مقعد القابلة وم
 فنن ووا)ت الفس حاليد للفم وقول حنظلة بن سيا   و و حنظلة بن ثعل ة بن سيا  العجل،  ضفم  :            
حل امف  مص ح يف إ ليه                      واملوت أ)هل من شفاك نعليه (إذ يتلقيى املتلقييان عين اليميني وعين الشيمال    

[) يتعلي  (إذ) بقوليه (أقيفب) ألن اسييم التفضييل يعميل يف الظييف  وإن  18ظ ميين قيول إال لدييه  قييب عتيييد]قعييد ميا يلفي
حييان ال يعمييل يف الفاعييل وال يف املفعييول بييه واللغيية وتوسييع يف الظييفو  واقييفو ات مييا ال وتوسييع يف يري ييا  و يييه قاعييدة 

ع  وايفزا  من إحصا  األعمال خري ا وشيف ا املعلومية مين مشنو ة كبتة والكالم ختل  للموعظة والتنديد ابيفزا  يوم ال 
 اايت حثرية يف القفان. و يا التخل  بكلمة (إذ) الدالة على الزمان من ألطف التخل . 

ووعفيييف (املتلقيييان) وعفيييف العنييد إذا حانييت اآلييية نزلييت بعييد اايت ذحييف فينييا احلفظيية  أو وعفيييف ايفيينس  والتثنييية فينييا  
 يا ايفنس مقسم اثنني اثنني. لإلشا ة إىل أن  

 والتلق،: أخي الش،  من يد معطيه. استعري لتسجيل األقوال واألعمال حني صدو  ا من الناس.  
 وحي  مفعول (يتلقى) لداللة قوله (ما يلفظ من قول إال لديه  قيب عتيد). إذ حتصى أقواهلم وأعماهلم.  
ليه وأن أحيدمها يكيون مين جنية  ينيه واآلخيف مين جنية  اليه. وو ) فيؤخي من اآلية أن لكل إنسان ملكني اصييان أعما 

يف السنة أبسانيد مق ولة: أن الييت يكيون عليى اليميني يكتيب احلسينات والييت عين الشيمال يكتيب السييئات وو ) أهنميا 
 يالزمان اإلنسان من وقت وكليفه إىل أن  وت. 

د) بييدال ميين (امللتقييان) بييدل بعييض  و(عيين اليمييني) متعليي  وقوليه (عيين اليمييني وعيين الشييمال قعييد) نييوز أن يكييون (قعييي 
 ب(قعيد)  وقدم على متعلقه لال تمام مبا )ل عليه من اإلحاطة  ان يه وللفعاية على الفاصلة. 
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 ونوز أن يكون (عن اليمني) خلا مقدما  و(قعيد) م تدأ ووكون ايفملة بياان يفملة (يتلقى املتلقيان).   
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وعطف قوله (وعين الشيمال) عليى مجلية (يتلقيى) ولييس عطفيا عليى قوليه (عين اليميني) ألنيه لييس املعيىن عليى أن القعييد  
 قعيد يف ايفنتني بل حل من ايفنتني قعيد مستقل هبا. والتقديف: عن اليمني قعيد  وعن الشمال قعيد اخف. 

 ن املضا  إليه  أت عن  ني اإلنسان وعن  اله. والتعفيف يف (اليمني) و(الشمال) وعفيف العند أو الالم عوض ع 
والقعيد: املقاعد مثل ايفليس للمجالس  واألحيل للمؤاحيل  والشيفيب للمشيا ب  وا ليي  للمخيال . والغاليب يف فعييل  

ه أبحيد أن يكون إما مبعىن فاعل  وإما مبعىن مفعول  فلما حان يف املفاعلة معىن الفاعل واملفعول معا  جاز جم،  فعيل مني
 االعت ا ين وعويال على القفينة  وليلك قالوا المفأة الفجل قعيدوه. 

 والقعيد مستعا  للمالزم اليت ال ينفك عنه حما أطلقوا القعيد على احلافظ ألنه يالزم الش،  املوحل رفظه.  
 وضمري (يلفظ) عائد لإلنسان.  ومجلة (ما يلفظ من قول) اخل م نية يفملة (يتلقى امللتقيان) فليلك فصلت. و(ما) انفية  
 واللفظ: النط  بكلمة )الة على معىن  ولو جز  معىن  لال  القول فنو الكالم املفيد معىن.  
و(من) زائدة يف مفعول الفعيل املنفي، للتنصيي  عليى االسيتغفال. واالسيتثنا  يف قوليه (إال لدييه  قييب عتييد) اسيتثنا  مين  

 حالة إال يف حالة وجو)  قيب عتيد لديه. أحوال عامة  أت ما يقول قوال يف 
واألظنف أن  يا العموم مفا) به ا صو  بقفينة قوله (إال لديه  قيب عتيد) ألن املفاق ة  نا وتعل  مبا يف األقوال من خيري  

وإمنيا  أو شف ليكون عليه ايفزا  فال يكتب احلفظة إال ما يتعل  بيه صيالح اإلنسيان أو فسيا)ه إذ ال حكمية يف حتابية ذليك
يكتب ما يرتوب عليه ايفزا  وحيلك قال ابن ع اس وعكفمية. وقيال احلسين: يكت يان حيل ميا صيد  مين الع يد  قيال جما يد 

 وأبو ايفوزا : حىت أنينه يف مفضه. و وت مثله عن مالك بن أنس. 
قواهلم الدالة على الشفك أو وإمنا خ  القول ابليحف ألن املقصو) ابتدا  من  يا التحييف املشفحون وأمنا حانوا يؤاخيون أب 

 على وكييب النيب صلى هللا عليه وسلم أو أذاه وال يؤاخيون على أعماهلم إذ ليسوا مكلفني ابألعمال يف حال إشفاحنم. 
وأما األعمال اليت  ، من أثف الشفك حالتطوا  ابلصنم  أو من أثف أذى النيب علييه الصيالة والسيالم حإلقيا  سيال ايفييو   

الوه  وحنو ذلك  فنم مؤاخيون به يف ضمن أقواهلم على أن ولك األفعيال ال ختليو مين مصياح ة أقيوال مؤاخيي عليه يف ص
 علينا مبقدا  ما صاح نا. 

وألن من األقوال السيئة ما له أثيف شيديد يف اإلضيالل حاليدعا  إىل ع يا)ة األصينام  وهني، النياس عين او يا  احلي   وويفوي   
ف األييفا   وحنييو ذليك  وقييد قيال النييب صييلى هللا علييه وسييلم  و يل يكيب النيياس يف النيا  علييى ال اطيل إبلقيا  الشيي ه  ووغفيي

وجو نم إال حصائد ألسنتنم    عليى أنيه مين املعليوم بداللية االقتضيا  أن املؤاخيية عليى األعميال أوىل مين املؤاخيية عليى 
 األقوال وولك الداللة حافية يف ويحري املؤمنني. 

 يب عتيد) يف موضع احلال  وضمري (لديه) عائد إىل (اإلنسان)  واملعىن: لدى لفظه بقوله. ومجلة (إال لديه  ق 
و(عتيد) فعيل من عتد مبعيىن  ييأ  والتيا  م دلية مين اليدال األول إذ أصيله عدييد  أت معيد حميا يف قوليه وعياىل (وأعتيدت  

 هلن متكأ). 
  إذا جسيم وضيخم حنايية عين حونيه شيديدا وهبييا اصيل وعندت أن (عتيد)  نا صفة مشي نة مين قيوهلم (عتيد) بضيم التيا 

 اختال  بينه وبني قوله اآليت ( يا ما لدت عتيد) واصل ضسن ايفناس التام بني الكلمتني. 
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وقييد وواطييأ املفسييفون علييى وفسييري التلقيي، يف قولييه (املتلقيييان) أبنييه ولقيي، األعمييال ألجييل حت نييا يف الصييحائف إلحضييا  ا  
حائما حول جعل املفعول احملييو  لفعيل (يتلقيى) ميا )ل علييه قوليه بعيده (ميا يلفيظ مين قيول إال للحساب وحان وفسريا 

لديه  قيب عتيد) بداللته الظا فة أو بداللية االقتضيا . فالتقيديف عنيد م: إذ يتلقيى املتلقييان عميل اإلنسيان وقوليه  فتكيون 
  ) حما سن ينه.  يه ايفملة على وقديف م منفصلة عن مجلة (وجا ت سكفة املوت ابحل

   
 

 4126صفحة : 
 
ولفخف الدين معىن )قي  ف عد أن أمجل وفسري اآلية مبا يسايف وفسري ايفمنو  قيال  واتميل أن يقيال التلقي، االسيتق ال    

يقييال: فييالن ولقييى الفحييب  وعلييى  يييا الوجييه يكييون معنيياه: وقييت مييا يتلقيياه املتلقيييان يكييون عيين  ينييه وعيين  الييه قعيييد  
ان علييى  يييا الوجييه مهيا امللكييان الليييان أيخيييان  وحيه ميين ملييك املييوت أحيدمها أيخييي أ واح الصيياحلني وينقلنييا إىل فاملتلقيي

السيفو . واآلخيف أيخيي أ واح الطياحلني وينقلنيا إىل الوييل والث ييو  إىل ييوم النشيو   أت وقيت ولقينميا وسيؤاهلما أنيه ميين أت 
عن الشمال ملكان ينزالن  وعنده ملكان اخفان حاو ان ألعماله  ويؤيد الق يلني يكون عند الفجل قعيد عن اليمني وقعيد 

ما ذحفانه قوله وعاىل (سائ  وشنيد). فالشنيد  يو القعييد والسيائ   يو املتلقي، يتلقيى  وحيه مين مليك امليوت فيسيوقه إىل 
 منزله وقت اإلعا)ة  و يا أعف  الوجنني وأقفهبما إىل الفنم  اه. 

ليه وعياىل (فليوال إذا بلغيت احللقييوم وأنيتم حينئيي ونظيفون وحنين أقيفب إلييه مينكم). وال نوقييف يف وحأنيه ينحيو بيه منحيى قو   
سدا)  يا التفسيري إال عليى ث يوت وجيو) ملكيني يتسيلمان  وح املييت مين ييد مليك امليوت عنيد ق ضينا ونعالهنيا يف املقيف 

ذحيفه القيفطيب يف التييحفة عين مسيند الطيالسي،  املناسب حلاهلا. واملظنون بفخف الدين أنيه أطليع عليى ذليك  وقيد يؤييده ميا
عن اللا . وعن حتاب النسائ، عن أيب  فيفة أن  سول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  إذا حضف امليت امليؤمن أوتيه مالئكية 
الفمحيية رفيييفة بيضييا  يقولييون: اخفجيي،  اضييية مفضيييا عنييك إىل  وح و اييان و ب  اض يييري يضيي ان  فييإذا ق ضييه امللييك مل 
يدعو ا يف يده طففة فتخفج حأطيب  ييح املسيك فتعيفج هبيا املالئكية حيىت أيويوا بيه ابب السيما   . وسيال احليدي  إال إن 

 يف احلدي  مالئكة مجعا ويف اآلية (املتلقيان) وثنية. 
تلقيان  وح وعلى  يا الوجه يكون مفعول (يتلقى) ما )ل عليه قوله بعده (وجا ت سكفة املوت). والتقديف: إذ يتلقى امل 

اإلنسان. ويكون التعفيف يف قوليه (عين اليميني وعين الشيمال) عوضيا عين املضيا  إلييه أت عين  يننيا وعين  اهليا قعييد  
و يو علييى التوزييع  أت عيين  يني أحييدمها وعين  ييال اآلخيف. ويكييون (قعييد) مسييتعمال يف معيىن: قعيييدان فيإن فعيييال مبعييىن 

   حقول األز ل بن طففة:          فاعل قد يعامل معاملة فعيل مبعىن مفعول
 ميياين أبمييف حنييت منييه ووالييدت                      بفيئييا وميين أجييل الطييوت  ميياين واالقتصييا  علييى (مييا يلفييظ ميين قييول)   

حينئي ظا ف ألن اإلنسيان يف وليك احلالية ال وصيد  منيه أفعيال لعجيزه فيال يصيد  منيه يف الغاليب إال أقيوال مين وضيجف أو 
 ة ابلتوحيد  أو ضد ا  ومن ذلك الوصااي واإلقفا ات. أنني أو شنا)
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[) عطييف علييى مجليية (وحنيين أقييفب إليييه ميين ح ييل الو يييد) 19(وجييا ت سييكفة املييوت ابحليي  ذلييك مييا حنييت منييه حتيييد] 
الشرتاحنما يف التن يه على ايفزا  على األعمال. فنيا ونقل يف مفاحل األميو  العا ضية لإلنسيان الييت وسيلمه مين حيال إىل 

 ف حىت يقع يف ايفزا  على أعماله اليت قد أحصا ا احلفيظان. اخ
وإمنا خولف التع ري يف املعطو  بصيغة املاض، )ون صيغة املضا   اليت صيغ هبا املعطو  عليه ألنه لقفبيه صيا  مبنزلية ميا  

ليه وعياىل (قيل إن حصل قصدا إل)خال الفو  يف نفوس املشفحني حما اسيتفيد مين قوليه (ذليك ميا حنيت منيه حتييد) نظيري قو 
 املوت اليت وففون منه فإنه مالقيكم). 

وأييت على ما اختا  ا الفخف يف وفسري (إذ يتلقيى املتلقييان) اآليية أن وكيون مجلية (وجيا ت سيكفة امليوت) اخل يف موضيع  
 احلال. 

 والتقديف: وقد جا ت سكفة املوت ابحل  حينئي.  
االستعا ة هتويل حلالة احتضا  اإلنسيان وشيعو ه أبنيه مفيا ل احليياة الييت ألفنيا واق،  جماز يف احلصول واالعرتا  ويف  يه  

 ووعل  هبا قل ه. 
والسييكفة: اسييم ملييا يعييرتت اإلنسييان ميين أمل أو اخييتالل يف املييزاج اجييب ميين إ) اك العقييل فيختييل اإل) اك ويعييرتت العقييل  

 قل ومنه جا  وصف السكفان. يي وبة. و ، مشت  من السكف بفتح فسكون و و الغل  ألنه يغل  الع
وال ا  يف قوله (ابحل ) للمالبسة  و ، إما حال من (سكفة املوت) أت متصفة أبهنا ح   واحلي : الييت حي  وث يت فيال  

يتخلف  أت السكفة اليت ال طميع يف امتيدا) احليياة بعيد ا  وإميا حيال مين (امليوت)  أت ملت سيا أبنيه احلي   أت املفيفوض 
نم ضقوقون بيه  أو الييت  يو ايفيد ضيد الع ي  حقوليه وعياىل (خلي  السيماوات واأل ض ابحلي ) ميع املكتوب على الناس ف

 قوله (وما خلقنا السما  واأل ض وما بيننما ابطال). 
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 وقول (ذلك) إشا ة إىل املوت بتنزيل قفب حصوله منزلة احلاصل املشا د.   
 ييية أو لتجنييب أسيي اب املييوت. وا طيياب للمقصييو) ميين اإلنسييان وابملقصييو) و(حتيييد) وفييف وهتييفب  و ييو مسييتعا  للكفا  

األول منييه و ييم املشييفحون ألهنييم أشييد حفا ييية للمييوت ألن حييياهتم ما)ييية ضضيية فنييم يفيييدون طييول احلييياة قييال وعيياىل (وميين 
نعيمنيا  فأميا املؤمنيون اليين أشفحوا يو) أحد م لو يعمف ألف سنة) إذ ال أمل هلم يف حياة أخيفى وال أميل هليم يف حتصييل 

فييإن حييفا تنم للمييوت املفوكييزة يف ايف ليية مبقييدا  اإللييف ال و لييغ هبييم إىل حييد ايفييز  منييه. ويف احلييدي   ميين أحييب لقييا  هللا 
أحب هللا لقا ه  ومن حفه لقا  هللا حفه هللا لقا ه    ودويليه ابمليؤمن ايب لقيا  هللا للطميع يف الثيواب  وابلكيافف يكيفه لقيا  

قد بينه النييب صيلى هللا علييه وسيلم فقيال  إن امليؤمن إذا حضيفوه الوفياة  أى ميا أعيد هللا ليه مين خيري فأحيب لقيا  هللا  هللا. و 
 أت والكافف بعكسه  وقد قال هللا وعاىل خطااب للينو) (قل إن املوت اليت وففون منه فإنه مالقيكم). 
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 عاية على الفاصلة. ووقد  (منه) على (حتيد) لال تمام مبا منه احليا)  وللف  
[) عطيف علييى (وجيا ت سيكفة املييوت 21(ونفيخ يف الصيو  ذليك يييوم الوعييد وجيا ت حييل نفيس معنيا سييائ  وشينيد] 

ابحل ) على وفسري ايفمنو . فأما على وفسري الفخف فايفملة مسيتأنفة وصييغة املضي، يف قوليه (ونفيخ) مسيتعملة يف معيىن 
لتحقي  وقوعيه مثيل قوليه وعياىل (أويى أميف هللا فيال وسيتعجلوه)  واملشيا  إلييه املضيا    أت يينفخ يف الصيو  فصييغ ليه املضي، 

 بيلك يف قوله (ذلك يوم الوعيد) إذ أن ذلك الزمان اليت نفخ يف الصو  عنده  و يوم الوعيد. 
 والنفخ يف الصو  وقدم القول فيه عند قوله وعاىل (وله امللك يوم ينفخ يف الصو ) يف سو ة األنعام.  
 (ذلك يوم الوعيد) معرتضة.  ومجلة 
واإلشا ة يف قوله (ذلك يوم الوعيد)  اجعة إىل النفع املأخوذ مين فعيل (ونفيخ يف الصيو ). واإلخ يا  عين الينفخ أبنيه (ييوم  

 الوعيد) بتقديف مضا   أت ذلك حلول يوم الوعيد. 
وعيد الييت حيانوا ووعيدوا بيه  واالقتصيا  وإضافة (يوم) إىل (الوعيد) من إضافة الش،  إىل ما يقع فيه  أت يوم حصول ال 

 على ذحف الوعيد ملا علمت من أن املقصو) األول من  يه اآلية  م املشفحون. ويف الكالم احتفا   وقديفه: ويوم الوعد. 
وعطفت مجلة (جا ت حل نفس) على مجلة (نفخ يف الصو ). واملفا) ب(حل نفس) حل نفس من املتحدث عننم و يم  

 ل عليه أمو : أحدمها: السيال. املشفحون  ويد
والثياين: قولييه (معنيا سييائ ) ألن السيائ  يناسييب إزجيا  أ ييل ايفييفائم  وأميا املنييديون إىل الكفامية فإمنييا ينيدينم قائييد يسييري  

 أمامنم قال وعاىل (حأمنا يساقون إىل املوت). 
 والثال : قوله بعده (لقد حنت يف يفلة من  يا).  
 ال قفينه  يا ما لدت عتيد) اآلية. والفابع: قوله بعده (وق 
ومجلة (معنا سائ  وشنيد) بدل اشتمال من مجلة (جا ت حل نفس). و(سائ ) مففو  ابلظف  الييت  و(معنيا) عليى  

 أت ميين أجييازه  أو م تيييدأ خييله (معنييا). ونيييوز أن يكييون مجليية (معنيييا سييائ  وشيينيد) حييياال ميين (حييل نفس).وعطيييف 
ون من عطف ذات عليى ذات فيكيون امليفا) ملكيان أحيدمها يسيول الينفس إىل احملشيف (وشنيد) على (سائ ) نوز أن يك

 واآلخف يشند علينا مبا حووه صحائف أعماهلا. ونوز أن يكون من عطف الصفات مثل:          
 إىل امللك القفم وابن اهلمام فنو ملك واحد.   
منه حيال ينفلت وذلك من شأن املش، به إىل ميا يسيو  قيال  والسائ  اليت نعل يريه أمامه يزجيه يف السري ليكون مبفأى 

وعاىل (حأمنا يساقون إىل امليوت) وقيال (وسيي  الييين حفيفوا إىل جنينم زميفا)  وأميا قوليه (وسيي  الييين اوقيوا  هبيم إىل ايفنية 
 زمفا) فمشاحلة. وضد السول: القو). 

[) مقيول قيول ضييو  )ل عليى وعينيه مين 22ييد](لقد حنت يف يفلة من  يا فكشفنا عنك يطا ك ف صيفك الييوم حد 
ا طاب  أت يقال  يا الكالم لكل نفس من نفوس املشفحني فنو خطاب التنكم التوبيخ، للنفس الكاففة ألن املؤمن مل 

 يكن يف يفلة عن احلشف وايفزا . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ميات (حنيت  وعنيك  ومجلة القول ومقوله يف موضع احلال من (حيل نفيس) أو موقيع الصيفة  وعالميات ا طياب يف حل 
ويطا ك  وبصفك) مفتوحة لتأويل النفس ابلشخ  أو ابإلنسان ع يلب فيه التيحري عليى التأنيي . و ييا الكيالم صيا)  

 من جانب هللا وعاىل و و شفو  يف ذحف احلساب. 
   
 

 4128صفحة : 
 
تنكم  و شيح ذليك قوليه (فكشيفنا والغفلة: الي ول عما شأنه أن يعلم وأطلقت  نا على اإلنكا  وايفحد على س يل الي  

 عنك يطا ك) مبعىن: بينا لك الدليل ابحلس فنو أيضا هتكم. 
 وأوثف قوله (يف يفلة) على أن يقال يافال للداللة على متكن الغفلة منه وليلك استت ع متثيلنا ابلغطا .   
ا  الييت حيان اجيب عنيك وقيو  وحشف الغطا  متثيل حلصول اليقني ابلش،  بعد إنكيا  وقوعيه  أت حشيفنا عنيك الغطي 

  يا اليوم مبا فيه  واسند الكشف إىل هللا وعاىل ألنه اليت أظنف هلا أس اب حصول اليقني بشوا د عني اليقني. 
 وأضيف (يطا ) إىل ضمري اإلنسان املخاطب للداللة على اختصاصه به وأنه  ا يعف  به.  
قوة مفعوله  ومنه حدة الي ن  والكالم يتضمن وش يه حصول اليقني وحدة ال صف: قوة نفاذه يف املفئ،  وحدة حل ش،   

بفؤية املفئ، ب صف قوت  ووقييده بقوله (اليوم) وعفيض ابلتوبيخ  أل ليس حالك اليوم ححالك ق ل الييوم إذ حنيت يف اليدنيا 
 منكفا لل ع . 

(قيييالوا أإذا متنيييا وحنيييا ويييفااب وعظاميييا إان واملعيييىن: فقيييد شيييا دت ال عييي  واحلشيييف وايفيييزا   فيييإهنم حيييانوا ينكيييفون ذليييك حليييه   
 املدينون) وقالوا ( وما حنن مبعيبني) فقد  أى العياب ب صفه. 

[) اليواو واو احليال وايفملية حيال مين ات  ا طياب يف قوليه (لقيد حنيت يف يفلية مين 23(وقال قفينه  يا ميا ليدت عتييد] 
 من  يا)  يف حال قوله قفينه ( يا ما لدت عتيد).  يا) أت يوبخ عند مشا دة العياب بكلمة (لقد حنت يف يفلة 

 و ا  الغائب يف قوله (قفينه) عائدة إىل حل نفس أو إىل اإلنسان.  
وقفين فعيل مبعىن مفعول  أت مقفون إىل يريه. وحأن فعل قفن مشت  من القفن ابلتحفيك و و احل ل وحانوا يقفنيون ال عيري  

لميالزم. و يييا لييس ابلتفييات إذ لييس  ييو وغييري ضييمري ولكنيه وعيييني أسيلوب الكييالم مبثليه لوضيع اهلييو)ج  فاسيتعري القييفين ل
 وأعيد عليه ضمري الغائب املفف) ابعت ا  معىن (نفس) أت شخ   أو يلب التيحري على التأني . 

 واسم اإلشا ة يف قوله ( يا ما لدت) اخل  يفسفه قوله (ما لدت عتيد).  
 دل من اسم اإلشا ة. و(لدت) صلة   و(عتيد) خل عن اسم اإلشا ة. و(ما) يف قوله (ما لدت) موصولة ب 
واختلف املفسفون يف املفا) ابلقيفين يف  ييه اآليية عليى ثالثية أقيوال: فقيال قتيا)ة واحلسين والضيحاك وابين زييد وجما يد يف  

يقتضي، أن يكيون القيفين  أحد قوليه  و امللك املوحل ابإلنسيان الييت يسيوقه إىل احملشيف  أت  يو السيائ  الشينيد  . و ييا
 يف قوله اآليت (قال قفينه  بنا ما أطغيته) مبعىن يري معىن القفين يف قوله (وقال قفينه  يا ما لدت عتيد). 
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وعن جما د أيضا: أن القفين شيطان الكافف اليت حان يزين له الكفف يف الدنيا أت الييت و ) يف قوليه وعياىل (وقيضينا هليم  
 ني أيدينم وما خلفنم). قفان  فزينوا هلم ما ب

 وعن ابن زيد أيضا: أن قفينه صاح ه من اإلنس  أت اليت حان قفينه يف الدنيا.  
وعلى االخيتال  يف امليفا) ابلقيفين رتليف وفسيري قوليه ( ييا ميا ليدت عتييد) فيإن حيان القيفين املليك حانيت اإلشيا ة بقوليه  

ن شييطاان أو أنسياان حانيت اإلشيا ة ضتملية ألن وعيو) إىل العيياب  ( يا) إىل العياب املوحل به ذلك امللكد وإن حيان القيفي
حمييا يف الوجييه األول  أو أن وعييو) إىل معييا) ضييمري الغي يية يف قولييه (قفينييه) و ييو يف نفييس الكييافف  أت  يييا اليييت معييي،  

 فيكون (لدت) مبعىن: مع،  إذ ال رلو أحد من صاحب أينس مبحا)ثته واملفا) به قفين الشفك املماثل. 
وقد ذحف هللا من حيان قفينيا للميؤمن مين املشيفحني واخيتال  حالينميا ييوم ايفيزا  بقوليه (قيال قائيل ميننم إين حيان يل قيفين  

يقييول أئنييك ليين املصييدقني) اآلييية يف سييو ة الصييافات. وقييول القييفين ( يييا مييا لييدت عتيييد) مسييتعمل يف التلنييف والتحسييف 
د  ييئ ليه  أومليا  أى ميا قيدم إلييه قفينيه عليم أنيه الحي  عليى أثيفه حقصية واإلشقال  ألنيه مليا  أى ميا بيه العيياب عليم أنيه قي

الثو ين األبيض واألمحف الليين استعان األسد ابألمحف مننما على أحل الثو  األبيض ع جا  األسيد بعيد ييوم ليأحيل الثيو  
 األمحف فعال األمحف  بوة وصاح  أال إمنا أحلت يوم أحل الثو  األبيض  . 

(عتيد) عند قوله وعاىل (إال لديه  قيب عتيد)  و و  نيا متعيني للمعيىن الييت فسيف علييه املفسيفون  أت معيد  ووقدم معىن 
 ومنيأ. 

 [)   25[ منا  للخري معتد مفيب]24(ألقيا يف جننم حل حفا  عنيد] 
 

 4129صفحة : 
 
ول قول ضيو . وايفملة اسيتئنا  انتقال من خطاب النفس إىل خطاب امللكني املوحلني السائ  والشنيد. والكالم مق  

ابتدائ، انتقال من خطاب ففي  إىل خطاب ففي  اخيف  وصييغة املثيىن يف قوليه (ألقييا) جتيوز أن وكيون مسيتعملة يف أصيلنا 
فيكون ا طاب للسائ  والشنيد. ونوز أن وكون مستعملة يف خطاب الواحد و و املليك املوحيل  نينم وخوطيب بصييغة 

قية مسيتعملة يف ا طياب جيفت عليى ألسينتنم ألهنيم يكثيف فيينم أن يفافي  السيائف  فيقيان  و ي، طفيقية املثىن جفاي على طفي
 مشنو ة  حما قال امفؤ القيس:          

قفا ن ك مين ذحيفى ح ييب ومنيزل وقيوهلم: اي خليلي،  واي صياحيب. وامليل) ييفى أن وثنيية الفاعيل نزليت منزلية وثنيية الفعيل   
   أل  للتأحيد. الحتا)مها حأنه قيل: أل

 و يا أمف أبن يعم اإللقا  يف جننم حل حفا  عنيد  فيعلم منه حل حاضف يف احلشف من  ؤال  أنه مدفو  به إىل جننم.  
 والكفا : القوت الكفف  أت الشفك.  
 والعنيد: القوت العنا)  أت املكابفة واملدافعة للح  و و يعلم أنه م طل.  
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صيد النيياس عيين ا يري  وا ييري  ييو اإل يان  حييانوا  نعييون أبنيا  م وذوينييم ميين او يا  اإل ييان وميين واملنيا : الكثييري املنييع  أت  
  ؤال  الوليد بن املغرية حان يقول ل ين أخيه  من )خل منكم يف اإلسالم ال أنفعه بش،  ما عشت  . 

ل ايفا ليية  نعيون الفقيفا  ويعطيون امليال واتمل أن يفا) به أيضا منع الفقفا  من املال ألن ا ري يطل  على املال وحان أ ي 
 ألحابف م وقفاب وولطفا. 

 نه واملعتدت: الظامل اليت يعتدت على املسلمني ابألذى وعلى الفسول صلى هللا عليه وسلم ابلتكييب والقول ال اطل.  
غالطيية ليشيييككو م يف واملفيييب اليييت أ اب يييريه  أت جعلييه ميييفاتاب  أت شيياحا  أت مبييا يلقونييه إىل النييياس ميين صيينو  امل 

 صدل الفسول صلى هللا عليه وسلم وصحة اإل ان والتوحيد. وبني لفظ، (عتيد وعنيد) ايفناس املصحف. 
[) نيوز أن يكيون اسيم املوصيول بيدال مين (حفيا  عنييد) 26(اليت جعيل ميع هللا إهليا اخيف فألقيياه يف العيياب الشيديد] 

ك لتندت إىل صفاك مستقيم صفاك هللا)  على أن املوصول  نا وعفيفه لفظ، فإن املعففة و دل من النكفة حقوله وعاىل (وإن
جمف) ألن معىن الصلة يري  صو  مبعني  وأن قوله (فألقياه) وففيع على (ألقيا يف جننم حل حفيا  عنييد) ومصيب التففييع 

نينم وففييع بييان  وإعيا)ة فعيل املتعل  و و(يف العياب الشديد)  أت يف أشد عياب جننم وففيعيا عليال األميف إبلقائيه يف ج
(ألقيا) للتأحيد مع وففيع متعل  الفعل املؤحيد. و ييا مين بيديع الينظم  ونظيريه قوليه وعياىل (حييبت قي لنم قيوم نيوح فكييبوا 
ع دان وقالوا جمنون واز)جف) ففف  على قوله (حيبت) إخل قوله (فكيبوا ع دان وقالوا جمنيون واز)جيف). ومنيه قوليه وعياىل (ال 

اليين يففحون مبا أووا وا ون أن امدوا مبا مل يفعلوا فال حتس ننم مبفازة مين العيياب)  فاملقصيو) ابلتففييع  يو قوليه حتسنب 
(مبفازة من العياب) وإعا)ة (حتس ننم) وفييد التأحييد  وعلييه فالييت جعيل ميع هللا إهليا اخيف: الكفيا  املضيا  إلييه (حيل) 

 ب يف (ألقيناه) مبنزلة ضمري مجع  أت فألقيا م. فنو صا)ل على مجاعة الكفا ين فضمري النص
ونوز أن يكون اسم املوصول م تدأ على استئنا  الكالم ويضمن املوصول معىن الشفك فيكيون يف وجيو) الفيا  يف خيله  

 ألجل ما فيه من معىن الشفك و يا حثري. واملقصو) منه  نا دحيد العموم اليت يف قوله (حل حفا  عنيد). 
 [)   27ينه  بنا ما أطغيته ولكن حان يف ضالل بعيد](قال قف  
 

 4130صفحة : 
 
حكاية قول القفين ابألسيلوب املت يع يف حكايية املقياوالت يف القيفان و يو أسيلوب الفصيل )ون عطيف فعيل القيول عليى   

 قيفة  وشيعف أبن يف ش،   و و األسلوب اليت ذحيفانه يف قوليه وعياىل (قيالوا أجتعيل فينيا مين يفسيد فينيا) اآليية يف سيو ة ال
املقيام حالميا مطيواي  يو حيالم صياحب القييفين طيوت لإلنياز  و)ليليه ميا وضيمنه قييول القيفين مين نفي، أن يكيون  يو أطغييى 
صاح ه إذ قال ( بنا ما أطغيته ولكن حان يف ضالل بعيد). وقد حك، ذلك يف سو ة   صفاا بقوله ( يا فيوج مقيتحم 

وقالوا بل أنتم ال مفح ا بكم أنتم قدمتموه لنا ف ئس القفا  قيالوا  بنيا مين قيدم لنيا  ييا معكم ال مفحب هبم إهنم صالوا النا  
فيز)ه عييااب ضيعفا يف النيا ). ووقيديف املطيوت  نيا: أن الكيافف العنييد مليا قيدم إىل النيا  أ ا) التنصيل مين حفيفه وعنيا)ه وألقيى 
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اين  فقيال قفينييه ( بنيا مييا أطغيتيه ولكيين حيان يف ضييالل و عتيه عليى قفينييه الييت حييان ييزين لييه الكفيف فقييال:  ييا القيفين أطغيي
 بعيد). 

 فالقفين  يا  و القفين اليت وقدم ذحفه يف قوله (وقال قفينه  يا ما لدت عتيد).  
 والطغيان: جتاوز احلد يف التعاظم والظلم والكفف  وفعله ايئ، وواوت   يقال:طغ، يطغ، حفض،  وطغا يطغو حدعا.  
ميا جعلتيه طايييا  أت ميا أمفويه ابلطغييان وال زينتيه ليه. واالسيتد اك انشيئ عين شيدة املقا نية بينيه وبيني  فمعىن (ما أطغيتيه) 

قفينه ال سيما إذا حان املفا) ابلقيفين شييطانه املقييض ليه فإنيه قيفن بيه مين وقيت إ) احيه  فاالسيتد اك ليدفع ويو م أن املقا نية 
فين فنو ينف، ذلك عن نفسه  وليلك أو يع االسيتد اك  ملية (حيان بيننما وقتض، أن يكون ما به من الطغيان بتلقني الق

يف ضييالل بعييييد) فيييأخل القييفين أبن صييياح ه ضيييال ميين ق يييل فليييم يكيين اقرتانيييه معيييه يف التقييييض أو يف الصيييح ة بزائيييد إايه 
(حييان) إلفييا)ة أن  إضيالال  و يييا نظييري ميا حكيياه هللا عيين الفيفيقني يف قولييه (إذ وييلأ اليييين او عيوا ميين اليييين او عيوا). وفعييل

 الضالل كبت له ابألصالة مالزم لتكوينه. 
وال عيد: مستعا  لل الغ يف قوة النو  حدا ال ي لغ إليه إ) اك العاقل بسنولة حما ال ي لغ سيري السيائف إىل املكيان ال عييد إال  

ليه وعياىل (ومين يشيفك اب  فقيد مبشقة أو بعيد الزمان  أت قد  أصيل فيكون دحيدا ملفا) فعل (حان)  وقد وقدم عنيد قو 
 ضل ضالال بعيدا) يف سو ة النسا . 

واملعييىن: أن متكيين الضييالل منييه يييدل علييى أنييه ليييس فيييه بتييابع ملييا  ليييه يييريه عليييه ألن شييأن التييابع يف شيي،  أن ال يكييون  
 مكينا فيه مثل علم املقلد وعلم النظا . 

[)  ييا حكايية  29ما ي دل القول ليدت وميا أان بظيالم للع ييد] [28(قال ال ختتصموا لدت وقد قدمت إليكم ابلوعيد] 
حالم يصد  يومئيي مين جانيب هللا وعياىل للفيفيقني الييت او عيوا والييين او عيوا  فالضيمري عائيد عليى ييري مييحو  يف الكيالم 

 يدل عليه قوله (فكشفنا عنك يطا ك). 
التع ييري بصيييغة املاضيي، لتحقيي  وقوعييه فقييد صييا ت وعييدم عطييف فعييل (قييال) علييى مييا ق لييه لوقوعييه يف معييفض املقاوليية  و  

 املقاولة بني ثالث جوانب. 
واالختصيام: املخاصييمة و ييو مصييد  بصيييغة االفتعييال اليييت األصييل فينييا أهنييا ملطاوعيية بعييض األفعييال فاسييتعملت للتفاعييل  

 مثل: اجتو وا واعتو وا واختصموا. 
عييت أن قفان  ييا أطغو ييا  وأن القييفان  ونصييلوا ميين ذلييك وأن والننيي، عيين املخاصييمة بيييننم يقتضيي، أن النفييوس الكيياففة ا) 

النفييوس أعييا)ت  ميي، قفانئنييا بيييلك فصييا  خصيياما فليييلك قييال هللا وعيياىل (ال ختتصييموا لييدت) وطييوت ذحييفه لدالليية (ال 
 ختتصموا) عليه إيثا ا حل  اإلناز يف الكالم. 

 أت حفوا عن ا صام. والنن، عن االختصام بعد وقوعه بتأويل النن، عن الدوام عليه   
ومعىن النن، أن ا صام يف ذلك ال جدوى له ألن استوا  الففيقني يف الكفيف حيا  يف مؤاخيية حلينميا عليى السيوا  حميا  

قيال وعياىل (قاليت أخيفا م ألوال يم  بنيا  يؤال  أضيلوان فيةهتم عييااب ضيعفا مين النيا  قيال لكيل ضيعف ولكين ال وعلمييون)  
 علينم قد وقف  فال يفيد م التخاصم إللقا  الت عة على أحد الففيقني. وذلك حناية عن أن حكم هللا 
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ووجه استوائنما يف العياب أن الداع، إىل إضالله قائم مبا اشتنته نفسيه مين ويفوي  ال اطيل )ون نظيف يف اليدالئل الوزاعية  
 فاستواي يف الداع، ووفوب أثفه. عنه وأن متلق، ال اطل  ن )عاه إليه قائم مبا اشتنته نفسه من الطاعة ألئمة الضالل 

 والواو يف (وقد قدمت) واو احلال.  
 وايفملة حال من ضمري (ختتصموا) و ، حال معللة للنن، عن االختصام.  
   
 

 4131صفحة : 
 
ا واملعىن: ال وطمعوا يف أن ودافعكم يف إلقا  الت عة ينجيكم من العقاب بعد حال إنيا حم ابلوعيد من وقت حياوكم فم   

 احرتثتم ابلوعيد فال ولوموا إال أنفسكم ألن من أني  فقد أعي . 
 فقوله (وقد قدمت إليكم ابلوعيد) حناية عن عدم االنتفا  اب صام حون العقاب عدال من هللا.  
 وال ا  يف (ابلوعيد) مزيدة للتأحيد حقوله (وامسحوا بفؤوسكم).  
 واملعىن: وقد قدمت إليكم الوعيد ق ل اليوم.  
 والتقد : جعل الش،  قدام يريه.  
 واملفا) به  نا: حونه سابقا على املؤاخية ابلشفك ألن هللا ووعد م بواسطة الفسول صلى هللا عليه وسلم.  
فاملعىن األول املكىن عنه بيني  ملية (ميا ي يدل القيول ليدت)  أت لسيت مي طال ذليك الوعييد  و يو القيول  إذ الوعييد مين  

 ف للعند  أت فما أوعدوكم واقع ال ضالة ألن هللا وعند أن ال يغفف ملن يشفك به و وت على ذلك. نو  القول  والتعفي
 واملعىن الثاين املكىن عنه بني  ملة (وما أان بظالم للع يد)  أت فليلك قدمت إليكم الوعيد.  
ميين الظلييم  وليييس املعييىن: مييا أان بشييديد وامل الغيية اليييت يف وصييف (ظييالم)  اجعيية إىل دحيييد النفيي،. واملييفا): ال أظلييم شيييئا  

الظلم حما قد يستفا) من ووجه النفي، إىل املقييد يفييد أن يتوجيه إىل القييد ألن ذليك أيلييب. واألحثيف يف نفي، أمثلية امل الغية 
 أن يقصد ابمل الغة م الغة النف،  قال طففة:          

ىت يسرتفد القوم أ فد فإنيه ال يفييد نفي، حثيفة حلوليه اليتال  وإمنيا ولست رالل التال   يافة                      ولكن م  
 أ ا) حثفة النف،. 

وذحف الشيخ يف )الئل اإلعجاز ووجه نف، الش،  املقيد إىل خصو  القييد حتوجيه اإلث يات سيوا   ولكين حيالم التفتيزاين  
ني يف ذلييك  فياألحثف أن النفيي، يتوجييه يف يف حتياب املقاصييد يف أصيول الييدين يف م حي   ؤييية هللا وعياىل أشييا  إىل اسيتعمال

م حي   ؤييية هللا وعيياىل أشيا  إىل اسييتعمالني يف ذلييك  فياألحثف أن النفيي، يتوجييه إىل القييد فيكييون املنفيي، القييد  وقييد يعتييل 
 القيد قيدا للنف، و يا  و التحقي . 
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ن القيو)  و ما حان لفظا زائدا عليى اللفيظ عل، أين أ ى أن عد مثل صيغة امل الغة يف عدا) القيو) ضل نظف فإن املعتل م 
املنفي، مين صيفة أو حييال أو حنيو ذليك  أال ويفى أنييه ال اسين أن يقيال: لسيت ظالمييا  ولكين أظليم  واسين أن يقييال ال 

 اويك ضا اب ولكن مساملا. 
ظلميا شيديدا فييفنم وقد أشا  يف الكشا  إىل أن إيثا  وصف (ظالم)  نا إ ا  إىل أن املنفي، ليو حيان ييري منفي، لكيان  

منه أنه لو أخي ايفاين ق ل أن يعف  أن عمله جناية لكانت مؤاخيوه هبا ظلما شديدا. ولعل صاحب الكشا  يفم، إىل 
مي  ييه ميين اسييتوا  السيييئات  والتع ييري ابلع يييد )ون التع ييري ابلنيياس وحنييوه لييزاي)ة وقفيييف معييىن الظلييم يف نفييوس األميية  أت ال 

دت فيإذا حييان هللا الييت خليي  الع ييا) قيد جعييل مؤاخيية ميين مل يسيي   ليه وشييفيع ظلميا فمييا ابلييك أظليم ولييو حيان املظلييوم ع يي
مبؤاخية الناس بعضنم بعضا ابلت عات )ون وقدم إلينم ابلنن، من ق ل  وليلك يقال: ال عقوبة إال عليى عميل فييه قيانون 

 ساب  ق ل فعله. 
متعلي  ب(قيال ال ختتصيموا ليدت). والتقيديف: قيال هليم  [) ظيف 30(يوم يقول يفننم  ل امتبت ووقول  ل من مزيد] 

يف ذلييك القييول يييوم يقييول قييوال اخييف يفنيينم ( ييل امييتبت). ومناسيي ته وعليقييه بييه أن  يييا القييول يفنيينم مقصييو) بييه وفويييع 
امليدفوعني إىل جنيينم أن ال يطمعييوا يف أن حثيفهتم يضييي  هبييا سيعة جنيينم فيطمييع بعضينم أن يكييون  يين ال يوجيد لييه مكييان 

نييا  فحكيياه هللا يف القييفان عييلة مليين يسييمعه ميين املشييفحني ووعليمييا أل ييل القييفان املييؤمنني وليييلك اسييتوت قييفا ة (يقييول) في
ابليا   و ، لنافع وأيب بكف عن عاصم جفاي على مقتضى ظا ف ما س قه من قوله (قال ال ختتصموا لدت). وقفا ة ال اقني 

 يل طفي  اإلخ ا  من احلدي  عن يائب إىل خطاب حاضف. ابلنون على االلتفات بل  و التفات اتبع لت د
والقول األول حقيق، و و حالم يصد  من جانب هللا مبحض خلقه )ون واسطة. فليلك أسند إىل هللا حميا يقيال القيفان   

 حالم هللا. 
 واالستفنام يف ( ل امتبت) مستعمل يف ون يه أ ل العياب إىل  يا السؤال على وجه التعفيض.  
ما القول يفننم فيجوز أن يكون حقيقة أبن رل  هللا يف أصوات هلي نا أصواات ذات حفو  يلتئم مننا حالم  ونيوز أن وأ 

يكون جمازا عن )اللة حاهلا على أهنا وسع ما يلقى فينا من أ ل العياب أبن يكشف ابطننا للمعفوضني علينا حىت يفوا 
 سعتنا حقول الفاجز:  

 
 4132صفحة : 

 
            

 امتال احلوض وقال: قطين واالستفنام يف ( ل من مزيد) مستعمل للتشوي  والتمين.   
وفيه )اللة على أن املوجو)ات مشوقة إىل اإليفا  مبا خلقت له حما قال الشيطان ( ب مبا أيويتين ألقعدن هلم صفاطك   

هنيا ال وتلكيأ وال وتعليل يف أ)ائيه عليى أحميل حيال يف املستقيم). وفيه )اللة على إظنا  االمتثال مليا خلقنيا هللا ألجليه  وأل
 اببه. 
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واملزيد: مصد  ميم،  و و الزاي)ة مثل اقيد واحلمييد. ونيوز أن يكيون اسيم مفعيول مين زا)  أت  يل مين مجاعية اخيفين  
 يلقون يف. 

ابلغيييب وجييا  [ ميين خشيي، الفمحييان 32[  يييا مييا ووعييدون لكييل أواب حفيييظ]31(وأزلفييت ايفنيية للمتقييني يييري بعيييد] 
[) عطيف (وأزلفيت) 35[ هليم ميا يشيا ون فينيا وليدينا مزييد]34[ ا)خلو ا بسيالم ذليك ييوم ا ليو)]33بقلب منيب]

على (يقول يفننم). فالتقديف: يوم أزلفت ايفنة للمتقني و يو  جيو  إىل مقابيل حالية الضيالني ييوم يينفخ يف الصيو   فنييه 
فييس معنييا سييائ  وشيينيد) ولييو اعتييلت معطوفيية علينييا لصييح ذلييك إال أن ايفمليية متصييلة يف املعييىن  مليية (وجييا ت حييل ن

 عطفنا على مجلة (يوم يقول يفننم  ل امتالت) ينية عن ذلك وال سيما مع طول الكالم. 
واإلزال : التقفيييب مشييت  ميين الزلييف ابلتحفيييك و ييو القفبيية  وقييياس فعلييه أنييه حفييفح حمييا )ل عليييه املصييد  ومل يييفو يف   

 ت ايفنة قفي ا من املتقني  أت ا)نوا مننا. حالمنم  أت جعل
وايفنية موجييو)ة مين ق ييل و و) املتقيني إلينييا فإزالفنيا قييد يكيون رشييف م للحسياب مبقفبيية مننيا حفاميية هليم عيين حلفية املسييري  

 إلينا  وقد يكون ع ا ة عن ويسري وصوهلم إلينا بوسائل يري معفوفة يف عا)ة أ ل الدنيا. 
االحتمال األول  أت يري بعيد مننم وإال صا  دحييدا لفظييا ل(أزلفيت) حميا يقيال: عاجيل ييري  وقوله (يري بعيد) يفجح 

 اجل  وقوله (وأضل ففعون قومه وما  دى) والتأسيس أ جح من احتمال التأحيد. 
ني. وانتصب (يري بعيد) على الظففية ابعت ا  أنه وصف لظف  مكان ضيو . والتقديف: مكاان ييري بعييد  أت عين املتقي 

 و يا الظف  حال من (ايفنة). 
وجتفيد (بعيد) من عالمة التأني : إما على اعت ا  (يري بعيد) وصفا ل(مكيان)  وإميا جيفت عليى االسيتعمال الغاليب يف  

وصييف (بعيييد وقفيييب) إذا أ يييد ال عييد والقييفب ابيفنيية )ون النسييب أن نييف)ا ميين عالميية التأنييي  حمييا قالييه الفييفا  أو ألن 
نة يري حقيق، حما قال الزجاج  وإما ألنه جا  على زنية املصيد  مثيل اليزئري والصيليل  حميا قيال الز شيفت  دني  اسم ايف

 ومثله قوله وعاىل (إن  محة هللا قفيب من احملسنني). 
ومجلة ( يا ما ووعدون) معرتضة  فلك أن جتعلنا وحد ا معرتضة وما بعد ا متصال مبا ق لنا فتكون معرتضة بني ال يدل  
مل دل منه ومهيا (للمتقيني) و(لكيل أواب)  بيدال مين (للمتقيني)  ووكفييف احليف  الييت جيف بيه امل يدل منيه لقصيد التأحييد  وا

 حقوله وعاىل (قال اليين استكلوا لليين استضعفوا ملن امن مننم) اآلية وقوله (وألبويه لكل واحد مننما السدس). 
 ا د عند م من ا ريات. واسم اإلشا ة امليحف مفاعى فيه جممو  ما  و مش 
 واألواب: الكثري األوب  أت الفجو  إىل هللا  أت إىل امتثال أمفه وهنيه.  
 واحلفيظ: الكثري احلفظ لوصااي هللا وحدو)ه.  
 واملعىن: أنه ضافظ على الطاعة فإذا صد ت منه فلتة أعق نا ابلتوبة.  
 و(من خش، الفمحان ابلغيب) بدل من (حل أواب).  
 ية: ا و . وأطلقت ا شية على أثف ا و و الطاعة. وا ش 
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وال يا  يف (ابلغييب) مبعيىن (يف) الظففيية لتنزييل احليال منزلية املكييان  أت احلالية الغائ ية و ي، حالية عيدم اطيال  أحيد عليييه   
و  ابلتا  بفعل فإن ا شية يف ولك احلالة ودل على صدل الطاعة   ري  ال يفجو ثنا  أحد وال عقاب أحد فيتعل  اقف 

 (خش،). 
وليك أن و قيي، ال ييا  عليى بعييض معانينييا الغال ية و يي، املالبسيية وحنو ييا ويكيون (الغيييب) مصييد ا واقيفو  حيياال ميين ضييمري  

 (خش،). 
ومعىن (وجا  بقلب منيب) أنه حضف يوم احلشف مصاح ا قل ه املنيب إىل هللا  أت مات موصيوفا ابإلانبية ومل ي طيل عمليه  

 ف عمفه  و يا حقوله حكاية عن إبفا يم (يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أوى هللا بقلب سليم). الصاحل يف اخ
   
 

 4133صفحة : 
 
وإيثا  ايه (الفمحان) يف قوله (من خش، الفمحان) )ون اسم ايفاللة لإلشا ة إىل أن  يا املتقي، رشيى هللا و يو يعليم أنيه   

 ين أنكفوا ايه الفمحان (وإذا قيل هلم اسجدوا للفمحن قالوا وما الفمحان).  محان  ولقصد التعفيض ابملشفحني الي
واملعىن على اليين خشوا: خش، صاحب  يا االسيم  فيأنتم ال حيظ لكيم يف ايفنية ألنكيم ونكيفون أن هللا  محيان بلية أن   

 ختشوه. 
  اع  علينا. ووصف قلب ب(منيب) على طفيقة اقاز العقل، ألن القلب س ب اإلانبة ألنه ال 
ومجلة (ا)خلو ا بسالم) من متام مقول القول احمليو . و يا اإلذن من حمال إحفام الضيف أنيه إن )عي، إىل الوليمية أو  

 ج،  به فإنه إذا بلغ املنزل قيل له: ا)خل بسالم. 
 وال ا  يف (بسالم) للمالبسة. والسالم: السالمة من حل أذى من وعب أو نصب  و و )عا .  
 ز أن يفا) به أيضا وسليم املالئكة علينم حني )خوهلم ايفنة مثل قوله (سالم قوال من  ب  حيم). ونو  
 وضل  يه ايفملة من اليت ق لنا االستئنا  ال ياين ألن ما ق لنا يثري وفقب املخاط ني لإلذن إبياز ما وعدوا به.  
حيد قوليه (فا)خلو يا خاليدين)  واإلشيا ة إىل الييوم الييت  ومجلة (ذلك يوم ا لو)) نوز أن وكون  ا يقال للمتقيني عليى 

  م فيه. وحان اسم اإلشا ة لل عيد للتعظيم. 
 
ونوز أن وكون اإلشا ة إىل اليوم امليحو  يف قوله (يوم يقول يفننم  ل اميتبت) فإنيه بعيد أن ذحيف ميا يالقييه أ يل جنينم  

يي ييا  وعلييى  يييا الوجييه الثيياين وكييون  يييه ايفمليية معرتضيية اعرتاضييا  وأ ييل ايفنيية أعق ييه بقولييه (ذلييك يييوم ا لييو)) وف ي ييا ووف 
 حوجنا إىل املتقني يوم القيامة أو إىل السامعني يف الدنيا. 

وعلى حال الوجنني فإضافة (يوم) إىل (ا لو)) ابعت ا  أن أول أايم ا لو)  ي، أايم ذات مقيا)يف ييري معتيا)ة  أو ابعت يا   
 لزمان. استعمال (يوم) مبعىن مطل  ا
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وبني حلمة (ا)خلو ا) وحلمة (ا لو)) ايفنياس املقليوب النياق   ع إن مجلية (هليم ميا يشياؤون فينيا وليدينا مزييد) نيوز أن  
وكون من بقية ما يقال للمتقني ابتدا  من قوله ( يا ما ووعيدون لكيل أواب حفييظ) فيكيون ضيمري الغي ية التفياات وأصيله: 

 ا خوطب به الففيقان يف الدنيا وعلى االحتمالني فن، مستأنفة استنئنافا بيانيا. لكم ما وشاؤون. ونوز أن وكون  
و(ولدينا مزيد)  أت زاي)ة على ما يشاؤون  ا مل رطف ب اهلم  وذلك زاي)ة يف حفامتنم عند هللا وو )ت اك  متفاووة القيوة  

عييام ضيفب ميين التلطييف واإلحيفام  وأيضييا فييإن األنعييام أن مين املزيييد مفاجييأهتم ليريات  وفينييا )الليية عليى أن املفاجييأة ابإلن
 نيئنم يف صو  معج ة. والقول يف (مزيد)  نا حالقول يف نظريه الساب  انفا. 

وجييا  وفويييب اآلايت يف منتنييى الدقيية ف ييدأت بيييحف إحييفامنم بقولييه (وأزلفييت ايفنيية للمتقييني)  ع بيييحف أن ايفنيية جييزاؤ م  
مأت إىل أن ذلك ألجل أعماهلم بقوله (لكل أواب حفيظ من خش، الفمحان) اخل  ع اليت وعدوا به فن، ح  هلم  ع أو 

ذحفت امل الغة يف إحفامنم بعد ذلك حله بقوله (ا)خلو ا بسالم)  ع طمأهنم إبن ذليك نعييم خاليد  وزييد يف إحيفامنم أبن 
 هلم ما يشاؤون ما مل يفوه حني الدخول  وأبن هللا وعد م ابملزيد من لدنه. 

[ إن يف ذليك لييحفى ملين حيان ليه 36حم أ لكنا ق لنم من قفن  م أشد مننم بطشيا فنق يوا يف الي ال)  يل مين ضيي ](و  
[) انتقييال ميين االسييتدالل إىل التنديييد و ييو معطييو  علييى مييا ق لييه و يييا العطييف 37قلييب أو ألقييى السييمع و ييو شيينيد]

مكيان ال عي  بقوليه (قيد علمنيا ميا وينق  األ ض ميننم) انتقال إىل املوعظة مبا حل ابألميم املكيبية بعيد االسيتدالل عليى إ
ومييا فييف  عليييه ميين قولييه (أفعيينييا اب ليي  األول). ويف  يييا العطييف الوعيييد اليييت أمجييل يف قولييه (حيييبت قيي لنم قييوم نييوح 
وأصيحاب الييفس) إىل قولييه (فحيي  وعيييد). فالوعييد اليييت حيي  علييينم  ييو االستئصيال يف الييدنيا و ييو مضييمون قولييه (وحييم 

 ق لنم من قفن  م أشد مننم بطشا).  أ لكنا
 وا ل اليت أفا)ه قوله (وحم أ لكنا ق لنم) وعفيض ابلتنديد ووسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم.  
وضمريا (ق لنم) و(مننم) عائدان إىل معلوم من املقام يري ميحو  يف الكالم حما وقدم يف قوله أول السو ة من قوليه (بيل  

مننم).ويفسييفه قولييه بعييده (فقييال الكيياففون  يييا شيي،  عجيييب). وجييفى علييى ذلييك السيينن قولييه  عج ييوا أن جييا  م منييي 
 (حيبت ق لنم قوم نوح) وقوله (بل  م يف ل س من خل  جديد)  ونظائفه يف القفان حثرية. 

   
 

 4134صفحة : 
 
 و(حم) خلية وجف متييز ا ب(من) على األصل.   
 وال طو: القوة على الغري.  
ب: مشييت  ميين النقييب بسييكون القييا  مبعييىن الثقييب  فيكييون مبعىن:خفقييوا  واسييتعري ملعييىن: ذللييوا وأخضييعوا  أت والتنقييي  

وصيييففوا يف األ ض ابحلفيييف والغيييفس وال نيييا  وحتيييت ايف يييال وإقامييية السيييدا) واحلصيييون فيكيييون يف معيييىن قوليييه (وأك وا األ ض 
 وعمفو ا) يف سو ة الفوم. 
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 أل ض حقوله وعاىل (اليين طغوا يف ال ال)). ووعفيف (ال ال)) للجنس  أت يف ا 
 والفا  يف (فنق وا) للتففيع عن (أشد مننم بطشا)  أت ب طشنم وقوهتم لق وا يف ال ال).  
 وايفملة معرتضة بني مجلة (وحم أ لكنا ق لنم) إىل اخفه.  
 ين عياب النا ). ومجلة ( ل من ضي ) حما اعرتض ابلتففيع يف قوله وعاىل (ذلكم فيوقوه وأن للكافف  
 ومجلة ( ل من ضي ) بدل اشتمال من مجلة (أ لكنا)  أت إ الحا ال منج، منه. ونوز أن وكون ايفملة مستأنفة.  
فاالستفنام إنكا ت مبعىن النف،  وليلك )خلت (من) على االسم اليت بعد االستفنام حما يقال: ما من ضي   و ييا  

 نا من ق لنم من قفن فنا)وا والت حني منا ). قفيب من قوله يف سو ة  ~ (حم أ لك
واحملي : مصد  ميم، من حا  إذا عدل وجا)  أت مل ندوا ضيصا من اإل الك و و حقوله وعاىل (وحيم أ لكنيا قي لنم  

 من قفن  ل حتس مننم من أحد) يف سو ة مف . 
ا ة بييلك إىل إ يالك القيفون األشيد بطشيا  وقوله (إن يف ذلك ليحفى ملن حان له قليب) إىل اخف يا نيوز أن وكيون اإلشي 

 ونوز أن يكون إل مجيع ما وقدم من استدالل وهتديد وحتييف من يوم ايفزا . 
والييحفى: التيييحفة العقلييية  أت التفكييف يف ويدبف األحييوال اليييت قضييت علييينم ابإل يالك ليقيسييوا علينييا أحييواهلم فيعلمييوا أن  

 يد حه الل يب من ولقا  نفسه )ون احتياج إىل من ه. سيناهلم ما انل أولئك  و يا قياس عقل، 
 والقلب: العقل وإ) اك األشيا  على ما  ، عليه.  
وإلقا  السمع: مستعا  لشدة اإلصغا  للقفان ومواعظ الفسول صيلى هللا علييه وسيلم حيأن أيياعنم طفحيت يف ذليك فيال  

 يشغلنا ش،  اخف وسمعه. 
يه للداللة على قوة املشا دة للمييحف  أت حتيدي  العيني إلييه للحيف  عليى فنيم ميفا)ه والشنيد: املشا د وصيغة امل الغة ف 

  ا يقا ن حالمه من إشا ة أو سحنة فإن النظف يعني على الفنم. 
وقييد جيي،  هبيييه ايفمليية احلالييية لإلشييا ة إىل اقييرتان مضييموهنا مبضييمون عاملنييا رييي  يكييون صيياحب احلييال ملقيييا يعييه  

املييؤمن ففيي، الكييالم ونويييه بشييأن املييؤمنني ووعييفيض ابملشييفحني أبهنييم بعييدا  عيين االنتفييا  ابليييحفايت مشييا دا. و يييه حاليية 
 والعل. 

 وإلقا  السمع مع املشا دة يوقظ العقل لليحفى واالعت ا  إن حان للعقل يفلة.  
ة القييفان وميين االعت ييا  أب)ليية وموقييع (أو) للتقسيييم ألن املتيييحف إمييا أن يتيييحف مبييا )لييت عليييه الييدالئل العقلييية ميين فنييم أ)ليي 

اآلك  على أصحاهبا حةك  األمم مثل )اي  نو)  قال وعاىل (فتلك بيوهتم خاوية مبيا ظلميوا) فقوليه (ألقيى السيمع) اسيتعا ة 
عزيزة ش ه ووجيه السمع لتلك األخ ا  )ون اشيتغال بغري يا إبلقيا  الشي،  ملين أخييه فنيو مين قسيم مين ليه قليب  وإميا أن 

ي لغه من األخ يا  عين األميم حأحا)يي  القيفون ا اليية. وقييل امليفا) مبين ألقيى السيمع و يو شينيد خصيو  أ يل يتيحف مبا 
الكتيياب اليييين ألقييوا يعنييم هليييه اليييحفى وشييندوا بصييحتنا لعلمنييم هبييا ميين التييو اة وسييائف حتيي نم فيكييون (شيينيد) ميين 

مييال. واملعيىن: مليين حييان ليه قلييب ذحيي، وا  يسييتخفج الشينا)ة ال ميين املشييا دة. وقيال الفخييف: ونكييري (قليب) للتعظيييم والك
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بيحائه  أو ملن ألقى السمع إىل املني  فيتييحف  وإمنيا قيال و(ألقيى السيمع) ومل يقيل: اسيتمع  ألن إلقيا  السيمع  أت يفسيل 
 يعه وال  سكه وإن مل يقصد السما   أت حتصل اليحفى ملن له يع. 

 لب ومبن ال يلق، يعه. و و وعفيض بتمثيل املشفحني مبن ليس له ق 
[) مناس ة اوصال  يه اآليية مبيا ق لنيا 38(ولقد خلقنا السماوات واأل ض وما بيننما يف ستة أايم وما مسنا من لغوب] 

أنه ملا نزل قوله وعاىل (أفلم ينظفوا إىل السما  فوقنم حيف بنينا ا) إىل قوله (هلا طلع نضيد)  وحيان ذليك قفي يا  يا وصيف 
ن وفويب املخلوقات إمجاال ع نزل قوله بعد ذلك (أفعيينا اب ل  األول) حان بعيض الينيو) مبكية يقوليون إن هللا يف التو اة م

 خل  السماوات واأل ض يف ستة أايم واسرتاح يف اليوم السابع  و يا مكتوب يف سفف التكوين من التو اة. 
    
 

 4135صفحة : 
 
ففييت اآليية مين وكيييب املشيفحني يف أقيواهلم عطفيت إىل وكيييب الييين حيانوا واالسرتاحة وؤذن ابلنصب واإلعيا  فلما   

ادثوهنم ردي  االسرتاحة  فنيا دويل موقع  يه اآلية يف  يا احملل مع ميا حكيى ابين عطيية مين اإلمجيا  عليى أن  ييه 
نييو) املدينيية وكلييف إذ مل السيو ة حلنييا مكييية وقييد أشيفان إىل ذلييك يف الكييالم علييى طليعية السييو ة فقييول ميين قيال نزلييت يف ي

 يكن الينو) مقصو ين على املدينة من بال) العفب وحانوا يرت))ون إىل مكة. 
فقولييه (ولقييد خلقنييا السييماوات واأل ض ومييا بيننمييا يف سييتة أايم) وكمليية ملييا وصييف ميين خليي  السييماوات يف قولييه (أفلييم  

 ) ليتوصيل بيه إىل قوليه (وميا مسينا مين لغيوب) إبطياال ينظفوا إىل السما  فوقنم حييف بنينا يا) إىل قوليه (مين حيل زوج هبيي
ملقالة الينو)  وايفملة معطوفة على ايفملة اليت ق لنا عطف القصة على القصة وقعت معرتضة بني الكالم الساب  وبني ما 

 فف  عنه من قوله (فاصل على ما يقولون). 
ا موقعا عظيما من وقييد ذليك ا لي  العظييم يف وليك امليدة والواو يف (وما مسنا من لغوب) واو احلال ألن ملعىن احلال  ن 

القصييرية أبنييه ال ينصييب خالقييه ألن الغييفض ميين معظييم  يييه ا لسييو ة بيييان إمكييان ال عيي  إذ أحالييه املشييفحون مبييا يفجييع إىل 
 ضي  القد ة اإلهلية عن إيقاعه  فكانت  يه اآلايت حلنا مشتملة على إبفاز معىن سعة القد ة اإلهلية. 

عييىن (ومييا مسيينا ميين لغييوب): مييا أصييابنا وعييب. وحقيقيية املييس: اللمييس  أت وضييع اليييد علييى شيي،  وضييعا يييري شييديد وم 
لال  الدفع واللطم. فعل عن نف، أقل اإلصابة بنف، املس لنف، أضعف أحوال اإلصابة حما يف قوله وعاىل (مين ق يل أن 

 يتماسا) فنف، قوة اإلصابة ومتكننا أحفى. 
   من ايففت والعمل الشديد. واللغوب: اإلعيا 
(فاصيل علييى مييا يقولييون) وففيييع علييى مييا وقييدم حلييه مين قولييه (بييل عج ييوا أن جييا  م منييي ) اآلايت  ومناسيي ة وقعييه  يييا  

املوقع ما وضمنه قوله (وحم أ لكنا ق لنم من قفن) اآلية مين التعيفيض بتسيلية النييب صيلى هللا علييه وسيلم  أت فاصيل عليى 
 من التكييب مبا أخلهتم من ال ع  وابلفسالة وقد مجع ذلك حله املوصول و و(ما يقولون).  ما يقول املشفحون
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وضمري (يقولون) عائيد إىل املشيفحني الييين  يم املقصيو) مين  ييه امليواعظ والنيي  ابتيدا  مين قوليه (بيل عج يوا أن جيا  م  
 مني  مننم). 

[) عطييف علييى 40لليييل فسيي حه وإ)اب  السييجو)][ وميين ا39(وسيي ح رمييد  بييك ق ييل طلييو  الشييمس وق ييل الغييفوب] 
(فاصل على ما يقولون) فنو من متام التففيع  أت اصل على أقوال أذا م وسخفيتنم. ولعل وجه  يا العطف أن املشفحني  

زو  حانوا يستنزئون ابلنيب صلى هللا عليه وسلم واملؤمنني إذا قاموا إىل الصالة مثل قصة إلقيا  عق ية بين أيب معيي  سيال ايفي
على ظنف النيب صلى هللا عليه وسلم حني سجد يف املسجد احلفام يف حجف الكع ة فأق ل عق ة بين أيب معيي  فوضيع ثوبيه 
يف عنقه فخنقه خنقا شديدا  فأق ل أبو بكف حىت أخي مبنك ه و)فعه عن النيب صلى هللا عليه وسلم وقيال:  أوقتليون  جيال 

  أيت اليت يننى ع دا إذا صلى) إىل قوله (حال ال وطعه واسجد واقرتب). أن يقول  يب هللا  اآلية. وقال وعاىل (أ
فياملفا) ابلتسيي يح: الصييالة و يو ميين أيييا  الصيالة. قييال ابيين عطييية: أمجيع املتييأملون علييى أن التسي يح  نييا الصييالة. قلييت:  

 وليلك صا  فعل التس يح منزال منزلة الالزم ألنه يف معىن: صل. 
يفجح حون املفا) ابلتس يح الصالة ألن الصالة وقيفأ يف حيل  حعية مننيا الفاحتية و ي، محيد   وعياىل   وال ا  يف (رمد  بك) 

 فال ا  للمالبسة. 
واختليف املفسييفون يف امليفا) ابلصييالة مين قولييه (وسيي ح رميد  بييك ق يل طلييو  الشييمس وق يل الغييفوب ومين الليييل فسيي حه  

: حنا جلوسا عنيد النييب صيلى هللا علييه وسيلم إذ نظيف إىل القميف وإ)اب  السجو)) فف، صحيح مسلم عن جفيف بن ع د هللا
فقييال:  إنكييم سييرتون  بكييم حمييا وييفون  يييا القمييف ال وضييامون يف  ؤيتييه فييإن اسييتطعتم أن ال وغل ييوا عيين صييالة ق ييل طلييو  

وهبيا   حييا  الشمس وق ل يفوهبا  يعين بيلك العصف والفجف. ع قفأ جفيف  وسي ح رميد  بيك ق يل طليو  الشيمس وق يل يف 
 . والقفا ة (الغفوب). 

 وعن ابن ع اس: ق ل الغفوب: الظنف والعصف. وعن قتا)ة: العصف.  
وقوله (ومن الليل فس حه) ايفمنو  على أن التس يح فيه  و الصالة  وعن أيب األحوض أنه قول (س حان هللا) فعلى أن  

 التس يح الصالة قال ابن زيد: صالة املغفب وصالة العشا . 
    
 

 4136صفحة : 
 
(وق ل الغفوب) ظف  واسع ي تد  من زوال الشمس عن ح يد السيما  ألهنيا حيني ويزول عين ح يد السيما  قيد ماليت إىل   

الغفوب وينتن، بغفوهبا  و يل ذليك وقيت صيالة الظنيف والعصيف  وذليك معليوم للنييب صيلى هللا علييه وسيلم ووسي يح اللييل 
مس م يدأ اللييل  فيإهنم حيانوا يؤ خيون ابللييايل وي تيدئون الشينف ابلليلية األوىل الييت بصاليت املغفب والعشيا  ألن ييفوب الشي

 بعد طلو  اهلالل ايفديد عقب يفوب الشمس. 
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وقيييل  يييه امليييحو ات حلنييا نوافييل  فاليييت ق ييل طلييو  الشييمس  حعتييا الفجييف  واليييت ق ييل الغييفوب  حعتييان ق ييل يييفوب  
 من الليل قيام الليل قاله جما د.  الشمس قاله أبو بفزة وأنس بن مالك  واليت

وأييت على  يا الوجه االختال  يف ضمل األمف على الندب إن حاان عاما أو على الوجيوب إن حياان خاصيا ابلنييب صيلى  
 هللا عليه وسلم حما سيأيت يف سو ة املزمل. 

اذحف اسم  بك بكفة وأصيال ومن اللييل وقفيب من  يه اآلية قوله وعاىل (فاصل حلكم  بك وال وطع مننم انا أو حفو ا و  
 فاسجد له وس حه ليال طويال) يف سو ة اإلنسان. 

وقفييب مننيا أيضيا قوليه وعيياىل (واصيل حلكيم  بيك فإنييك أبعيننيا وسي ح رميد  بيك حييني وقيوم ومين اللييل فسيي حه وإ)اب   
 النجوم) يف سو ة الطو . 

لى قوله (ق ل طلو  الشمس)  ونوز أن يكون معطوفا عليى قوليه وأما قوله (وإ)اب  السجو)) فيجوز أن يكون معطوفا ع 
 (ومن الليل فس حه). 

واإل)اب : بكسييف اهلمييزة حقيقتييه: االنصييفا  ألن املنصييف  يسييتديف ميين حييان معييه  واسييتعري  نييا لالنقضييا   أت انقضييا   
ظييف  ألن املييفا): وقييت إ)اب  السييجو)  والسييجو): الصييالة  قييال وعيياىل (واسييجد واقييرتب). وانتصييابه علييى النيابيية عيين ال

 السجو). 
وقفأه انفع وابن حثري وأبو جعفيف ومحيزة وخليف بكسيف مهيزة (إ)اب ). وقيفأه ال ياقون بفيتح اهلميزة عليى أنيه مجيع: )بيف  مبعيىن  

 العقب واآلخف  وعلى حلتا القفا وني  و وقت انتنا  السجو). 
ن زييد  فنيو أميف ابلفواويب الييت بعيد الصيلوات. و يو عيام ففسف السجو) ابحلميل عليى ايفينس  أت بعيد الصيلوات قيال ابي 

 خصصته السنة أبوقات النوافل  وجممل بينت السنة مقا)يفه  وبينت أن األمف فيه أمف ندب ووفييب ال أمف إناب. 
 وعن املندوت أنه حان ففضا فنسخ ابلففائض.  
 أت الفحعتان بعد ا. وعن ابن ع اس أنه الووف.  ومحل على العند فقال مجع من الصحابة والتابعني  و صالة املغفب  
والفييا  يف قولييه (فسيي حه) للتففيييع علييى قولييه (وسيي ح رمييد  بييك) علييى أن يكييون الوقييت علييى قولييه (وميين الليييل) دحيييدا  

ال)) لبمف إلفا)ة الوجوب فيجعل التففييع اعرتاضيا بيني الظيفو  املتعاطفية و يو حيالتففيع الييت يف قوليه انفيا (فنق يوا يف الي 
 وقوله وعاىل (ذلكم فيوقوه وأن للكاففين عياب النا ). 

[ إان حنيين حنييي، 42[ يييوم يسيمعون الصيييحة ابحليي  ذلييك يييوم ا ييفوج]41(واسيتمع يييوم ينييا) املنييا)ت ميين مكييان قفيييب] 
 [) ال ضاليية أن مجليية (اسييتمع) عطييف علييى مجليية (سيي ح رمييد  بييك)  فيياألمف ابالسييتما  مفييف 43ومنيييت وإلينييا املصييري]

ابلفا  اليت فف  هبا األمف ابلصل على ما يقولون. فنو الح  بتسلية النيب صلى هللا عليه وسلم فال يكيون املسيمو  إال مين 
 نو  ما فيه عناية به وعقوبة ملكيبيه. 

 وابتدا  الكالم ب(استمع) يفيد ووشيقا إىل ما يف) بعده على حل احتمال.  
 نصات واإلصغا . واألمف ابالستما  حقيقته: األمف ابإل 
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وللمفسيفين ثييالث طييفل يف ضمييل (اسييتمع)  فالييت حنيياه ايفمنييو  محييل االسييتما  عليى حقيقتييه وإذ حييان امليييحو  عقييب  
فعييل السييمع ال يصييلح ألن يكييون مسييموعا ألن اليييوم ليييس  ييا يسييمع وعييني وقييديف مفعييول ل(اسييتمع) يييدل عليييه الكييالم 

 ستمع خل م  أو استمع الصيحة يوم ينا)ت املنا)ت. اليت بعده فيقد : استمع ندا  املنا)ت  أو ا
ولك أن جتعل فعل (استمع) منزال منزلة الالزم  أت حن سامعا ويتوجه على وفسريه  يا أن يكون معيىن األميف ابالسيتما   

          ختييال لصيحة ذلك اليوم يف صو ة احلاصل ري  يؤمف املخاطب ابإلصغا  إلينا يف احلال حقول مالك بن الفيب: 
 )عاين اهلوى من أ ل و)ت وجرييت                      بيت الط سني فياليتيفيت و ائيا     
 

 4137صفحة : 
 
وحنا ابن عطية  محل (استمع) على اقياز  أت انتظيف. قيال ألن ضميدا صيلى هللا علييه وسيلم مل ييؤمف أبن يسيتمع يف ييوم   

ة يف معىن الوعيد للكفا  فقيل حملمد صلى هللا عليه وسلم حتسس  يا اليوم وا وق ه الندا  ألن حل من فيه يستمع وإمنا اآلي
فإن فيه و ني صحة ما قلته  اه. ومل أ  من س قه إىل  يا املعىن  ومثله يف وفسري الفخف ويف وفسري النسف،. ولعلنما اطلعا 

 قل بني األقطا . عليه ألهنما متأخفان عن ابن عطية ومها وإن حان مشفقيني فأن الكتب ون
وللز شفت طفيقة أخفى فقال  يعين: واستمع ملا أخيلك بيه مين حيال ييوم القيامية. ويف ذليك هتوييل ووعظييم لشيأن املخيل  

به  حما  وت أن النيب صيلى هللا علييه وسيلم قيال ملعياذ بين ج يل  اي معياذ اييع ميا أقيول ليك ع حدثيه بعيد ذليك  . ومل أ  
 حسن )قي .  من س قه إىل  يا و و ضمل

والالئيي  ابيفييفت علييى احملامييل الثالثيية املتقدميية أن يكييون (يييوم ينييا)ت املنييا)ت) م تييدأ وفتحتييه فتحيية بنييا  ألنييه اسييم زمييان  
أضيف إىل مجلة فيجوز فيه اإلعفاب وال نا  على الفتح  وال يناحده أن فعل ايفملة مضيا   ألن التحقيي  أن ذليك وا ) يف 

ة الكوفيية وابيين مالييك وال  ي يية يف أنييه األصييوب. ومنييه قولييه وعيياىل (قييال هللا  يييا يييوم ينفييع الكييالم الفصيييح و ييو قييول حنييا
 الصا)قني صدقنم) يف قفا ة انفع بفتح (يوم). 

 وقوله (يوم يسمعون الصيحة) بدل مطاب  من (يوم ينا)ت املنا)ت) وقوله (ذلك يوم ا فوج) خل امل تدأ.  
 فعوال فيه ل(استمع) وإعفاب ما بعده ظا ف. ولك أن جتعل (يوم ينا)ت املنا)ت) م 
ولك أن جتعل (يوم ينا)ت املنا)ت) ظففا يف موقع ا ل املقدم وجتعل امل تدأ قوله (ذلك يوم ا فوج) ويكون وقديف النظم:  

املنيا)ت  فإنيه واستمع ذلك يوم ا فوج يوم ينا)ت املنا)ت اخل  ويكون اسيم اإلشيا ة قيف) التن ييه  أو  اجعيا إىل ييوم ينيا)ت 
متقييدم عليييه يف اللفييظ وإن حييان خييلا عنييه يف املعييىن واسييم اإلشييا ة يكتفيي، ابلتقييد  اللفظيي، بييل يكتفيي، مبجييف) ا طييو  يف 
 الي ن. ويف وفسري النسف، أن يعقوب  أت احلضفم، أحد أصحاب القفا ات العشف املتواوفة  وقف على قوله (واستمع). 

أت ييوم ينييا)ت منيا)  أت ميين املالئكية و يو امللييك الييت يينفخ النفخيية الثانيية فتتكييون  ووعفييف (املنيا)ت) وعفيييف ايفينس  
 األجسا) وحتل فينا أ واح الناس للحشف قال وعاىل (ع نفخ فيه أخفى فإذا  م قيام ينظفون). 
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نيا)ين  و يو وونوين (مكيان قفييب) للنوعيية إذ ال يتعلي  الغيفض بتعيينيه  ووصيفه ب(قفييب) لإلشيا ة إىل سيفعة حضيو  امل 
اليت فسفوه مجلة (يوم يسمعون الصيحة ابحل ) ألن املعفو  أن الندا  من مكان قفيب ال رفيى عليى السيامعني ليال  

 الندا  من حان بعيدا. 
 و(ابحل ) مبعىن: ابلصدل و و  نا احلشف  وصف (ابحل ) إبطاال لزعم املشفحني أنه اختالل.  
وأطليي  ا ييفوج علييى التجمييع يف احملشييف ألن احليي، إذا نزحييوا عيين أ ضيينم قيييل: خفجييوا  وا ييفوج: مغييا) ة الييدا  أو ال لييد   

 يقال: خفجوا بقضنم وقضيضنم. 
واسم اإلشا ة ج،  به لتنويل املشا  إليه و و(يوم يسمعون الصيحة ابحل ) فأ يد حميال العنايية بتميييزه الختصاصيه هبييا  

 ا فوج. ا ل العظيم. ومقتضى الظا ف أن يقال:  و يوم 
 و(يوم ا فوج) علم ابلغل ة على يوم ال ع   أت ا فوج من األ ض.  
ومجليية (إان حنيين حنييي، ومنيييت وإلينييا املصييري) ويييييل  أت  يييا اإلحيييا  بعييد أن أمتنييا م  ييو ميين شييؤوننا أبان حنيييينم وحنييي،  

 يري م ومنيتنم ومنيت يري م. 
 نه الستيفا  معىن وصف  هللا يف ا ل . واملقصو)  و قوله (ومنيت)  وأما قوله (حني،) فإ 
 ووقد  (إلينا) يف (إلينا املصري) لال تمام.  
والتعفيف يف (املصري) إميا وعفييف ايفينس  أت حيل شي،  صيائف إىل ميا قيد انه ليه وأحيل ذليك  يو انميوس الفنيا  املكتيوب  

 ألن املصري بعد املوت إىل حكم هللا. على مجيع األحيا  وإما وعفيف العند  أت املصري املتحدث عنه  و و املوت 
    
 

 4138صفحة : 
 
وعنييدت أن  يييه اآلايت ميين قولييه (واسييتمع يييوم ينييا)ت املنييا)ت) إىل قولييه (املصييري) مكييان قفيييب  يي، مييع مييا وفيييده ميين   

نيا عقب ندا  وسلية الفسول صلى هللا عليه وسلم م شف بطفيقة التوجيه ال ديع، إىل هتديد املشفحني بعياب ال هبم يف الد
يفيزعنم فيلقيون إثييفه حيتفنم  و ييو عيياب يييوم بيد  فخوطييب النييب صيلى هللا عليييه وسيلم برتقييب ييوم ينييا)ينم فييه منييا) إىل 
ا يفوج و ييو نيدا  الصييفيخ الييت صييفخ أبيب جنيل وميين معييه مبكية أبن عييري قيفيو  وفينييا أبيو سييفيان  قيد لقينييا املسييلمون 

ا ت إذ جيا  عليى بعيريه فصيفخ بي طن اليوا)ت: اي معشيف قيفيو اللطيمية اللطيمية  ب د  وحان املنا)ت ضمضم بن عمفو الغف
 أموالكم مع أيب سفيان قد عفض هلا ضمد وأصحابه. فتجنز الناس سفاعا وخفجوا إىل بد . 

 فاملكان القفيب  و بطن الوا)ت فإنه قفيب من مكة.  
تنويل أمف ذلك ا فوج اليت حان استئصال سا)هتم عق ه. وا فوج: خفوجنم ل د   ووعفيف اليوم ابإلضافة إىل ا فوج ل 

ووكون مجلة (إان حنن حنيي، ومنييت) وعييدا أبن هللا  ييت سيا)هتم وأنيه ي قي، مين قيد  إسيالمه فيميا بعيد فنيو ايييه إىل ييوم 
 أجله. 
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يف الوقيف  وذليك جيا   وحتب يف املصحف (املنا)) بدون اي . وقفأ ا انفع وأبو عمفو وأبو جعفف بيا  يف الوصل وبدوهنا 
عليى اعت يا  أن العيفب يعياملون املنقيو  املعيف  ابليالم معامليية املنكيف وخاصية يف األسيجا  والفواصيل فياعتلوا عيدم  سييم 
اليا  يف اخف الكلمة مفاعاة حلال الوقف حما  و يالب أحيوال الفسيم ألن األسيجا  م نيية عليى سيكون األعجياز. وقفأ يا 

عامف وخلف ري  اليا  وصال ووقفا ألن العفب قد وعامل املنقو  املعف  معاملية املنكيف.  عاصم ومحزة والكسائ، وابن
وقفأ يا ابين حثييري ويعقيوب ابليييا  وصيال ووقفييا اعت يا ا أبن  سييم املصيحف قيد رييالف قيياس الفسييم فيال رييالف قيياس اللفييظ 

 ألجله. 
ليى أقيوال املفسيفين يف وفسيري اآليية السيابقة [) إن جفبيت ع44(يوم وشق  األ ض عننم سفاعا ذلك حشف علينا يسيري] 

 أفا)ت  يه اآلية بياان يفملة (ذلك يوم ا فوج) أو بدل اشتمال مننا مع ما يف املعا) مننا من دحيد ملفا)فه. 
وإن جفيت على ما ا ديته يف ضمل اآلية السابقة أفا)ت  يه ايفملة استئنافا استدالال على إمكان احلشف ووصف حال  

 حواله و و وشق  األ ض عننم  أت عن أجسا) مثيلة ألجسا) م وعن األجسا) اليت مل يلحقنا الفنا . من أ
وقفأ انفع وابن حثري وابن عامف وأبو جعفف ويعقوب (وشق ) بفتح التيا  ووشيديد الشيني. وأصيله وتشيق  بتيا ين فأ)يميت  

أبو عمفو وعاصم ومحزة والكسيائ، (وشيق ) بتخفييف الشيني التا  الثانية يف الشني بعد قل نا شينا لتقا ب  فجينا. وقفأه 
 على حي  ات  التفعل الستثقال ايفمع بني ات ين. 

 و(سفاعا) حال من ضمري (عننم) و و مجع سفيع  أت سفاعا يف ا فوج أو يف املش، اليت يعق ه إىل ضل احلساب.  
إعفاب قوله (يوم ينا)ت املنا)ت من مكان قفييب)  والقول يف إعفاب (وشق  األ ض عننم سفاعا ذلك حشف) حالقول يف 

 إىل (ذلك يوم ا فوج) وحيلك القول يف اختال  اسم اإلشا ة مثله. 
 ووقدم اقفو  يف (علينا) لالختصا   أت  و يسري يف جانب قد ونا ال حما زعمه نفاة احلشف.  
[) استئنا  بياين انشئ عن قوله (فاصل 45وعيد] (حنن أعلم مبا يقولون وما أنت علينم   ا  فيحف ابلقفان من را  

على ما يقولون) فنو إيغال يف وسلية النيب صلى هللا عليه وسلم  ووعفيض بوعيد م  فا ل مستعمل جمازا يف وعد الفسول 
 صلى هللا عليه وسلم أبن هللا سيعاقب أعدا ه. 

سيلم أبنيه ييري مسيؤول عين عيدم ا تيدائنم ألنيه إمنيا بعي  وقوله (وما أنت علينم   ا ) وطميني للفسيول صيلى هللا علييه و  
 )اعيا و ا)اي  وليس م عوك إل يامنم على اإل ان  وايف ا  مشت  من جله على األمف مبعىن أحف ه. 

وفيف  علييه أميفه ابلتييحري ألنيه انشيئ عين نفي، حونيه ج يا ا عليينم و ييا حقوليه وعياىل (فييحف إمنيا أنيت مييحف لسيت علييينم  
ولكن خ  التيحري  نا ابملؤمنني ألنه أ ا) التيحري اليت ينفع امليحف. فاملعىن: فييحف ابلقيفان فيتييحف مين ريا   مبصيطف) 

 وعيد. و يا حقوله (إمنا أنت مني  من رشا ا). 
وحتب يف املصحف (وعيد) بدون اي  املتكلم فقفأه ايفمنو  بدون اي  يف الوصل والوقف على أنه من حيي  التخفييف.  

 ه و ش عن انفع إبث ات اليا  يف الوصل. وقفأه يعقوب إبث ات اليا  يف الوصل والوقف. وقفأ
 بسم هللا الفمحن الفحيم   
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 4139صفحة : 
 
   
 سو ة اليا ايت  
وسمى  يه السيو ة (والييا ايت) إبث يات اليواو وسيمية هليا ركايية الكلمتيني اليواقعتني يف أوهليا. وهبييا عنوهنيا ال خيا ت يف    

 التفسري من صحيحه وابن عطية يف وفسريه والكواش، يف ولخي  التفسري والقفطيب.  حتاب
ووسمى أيضيا (سيو ة الييا ايت) بيدون اليواو اقتصيا ا عليى الكلمية الييت مل وقيع يف يري يا مين سيو  القيفان. وحييلك عنوهنيا  

 الرتميت يف جامعه ومجنو  املفسفين. 
 ن مشفقية ومغفبية قد ة. وحيلك  ، يف املصاحف اليت وقفنا علينا م 
 ووجه التسمية أن  يه الكلمة مل وقع هبيه الصيغة يف يري ا من سو  القفان.  
 و ، مكية ابالوفال.  
وقيد عيدت السيو ة السا)سية والسيتني يف وفوييب نيزول السيو  عنيد جيابف بين زييد. نزليت بعيد سيو ة األحقيا  وق يل سييو ة  

 الغاشية. 
 اينا ستون اية.  واوف  أ ل عد اآلايت على أن 
  
 ?أيفاض  يه السو ة  
 احتوت على حتقي  وقو  ال ع  وايفزا .  
 وإبطال مزاعم املكيبني به وبفسالة ضمد صلى هللا عليه وسلم و مينم أبهنم يقولون بغري وث ت.  
 ووعيد م بعياب يفتننم.  
 ان واإلحسان. ووعد املؤمنني بنعيم ا لد وذحف ما استحقوا به ولك الد جة من اإل  
ع االسييتدالل علييى وحدانييية هللا واالسييتدالل علييى إمكييان ال عيي  وعلييى أنييه واقييع ال ضاليية مبييا يف بعييض املخلوقييات اليييت  

يشا دوهنا واسون هبا )الة على سعة قد ة هللا وعاىل وحكمته على ما  و أعظم من إعا)ة خل  اإلنسان بعد فنائه وعلى 
 أنه مل رل  إال يفزائه. 

 التعفيض ابإلنيا  مبا حال ابألمم اليت حيبت  سل هللا  وبيان الش ه التام بيننم وبني أولئك. و  
وولقني  ؤال  املكيبني الفجو  إىل هللا ووصيدي  النييب صيلى هللا علييه وسيلم ون يي الشيفك. ومعيي ة الفسيول صيلى هللا علييه  

 لفزل. وسلم من و عة إعفاضنم والتسجيل علينم بكففان نعمة ا ل  وا
 ووعيد م على ذلك مبثل ما حل أبمثاهلم.  
[ وإن الدين 5[ إمنا ووعدون لصا)ل]4[ فاملقسمات أمفا]3[ فايفا ايت يسفا]2[ فاحلامالت وقفا]1(واليا ايت ذ وا] 

املعيىن  [) القسم املفتتح به مفا) منه حتقي  املقسيم علييه ودحييد وقوعيه وقيد أقسيم هللا بعظييم مين  لوقاويه و يو يف6لواقع]
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قسم بقد وه وحكمته ومتضمن وشفيف ولك املخلوقات مبا يف أحواهليا مين نعيم و)اللية عليى اهليدى والصيالح  ويف ضيمن 
 ذلك ويحري بنعمة هللا فيما أوجد فينا. 

واملقسييم هبييا الصييفات وقتضيي، موصييفاهتا  فييةل إىل القسييم ابملوصييوفات ألجييل ولييك الصييفات العظيميية. ويف ذلييك إنيياز  
أن يف ط، ذحف املوصوفات ووفريا ملا وؤذن به الصفات من موصوفات صياحلة هبيا لتيي ب أفنيام السيامعني يف  )قي   على

 وقديف ا حل مي ب  كن. 
وعطف ولك الصفات ابلفا  يقتضي، وناسي نا وجتانسينا  فيجيوز أن وكيون صيفات يفينس واحيد و يو الغاليب يف عطيف  

 الصفات ابلفا   حقول ابن زايبة:          
اي هلييييف زايبيييية للحييييا ث اليييي                       ابييييح فاليغيانيييييم فييييياآليب ونييييوز أن وكييييون  تلفيييية املوصييييوفات إال أن   

 موصوفاهتا متقا بة متجانسة حقول امف  القيس:          
   بسق  اللوى بني الدخول فحومل                      فتوضح فاملقيفاة............ وقول ل يد:          
مبشييييييييييا ل ايف لييييييييييني أو مبحجييييييييييف                      فتضييييييييييمنتنا فييييييييييف)ة ففخامنييييييييييا فصييييييييييوائ  إن أ نييييييييييت...........   

 .....................ال يت ويكثف ذلك يف عطف ال قا  املتجاو ة  وقد وقدم ذلك يف سو ة الصافات. 
عييننم يف ذلييك مييا  وت عيين عليي، بيين أيب واختلييف أئميية السييلف يف ضمييل  يييه األوصييا  وموصييوفاهتا. وأشيينف مييا  وت  

طالب وابن ع اس وجما د أن (اليا ايت) الفايح ألهنا وي و الرتاب  و(احلامالت وقفا): السحاب  و(ايفا ايت): السفن  
 و(املقسمات أمفا) املالئكة  و و يقتض، اختال  األجناس املقسم هبا. 

نمييا يف ايفيييامع ا ييييايل  فييالفايح وييييحف ابلسيييحاب  ومحيييل ودويلييه أن حيييل معطيييو  عليييه يسييي ب ذحيييف املعطيييو  اللتقائ 
 السحاب وقف املا  ييحف رمل السفن  والكل ييحف ابملالئكة. 

ومن املفسفين من جعل  يه الصفات األ بع وصفا للفايح قاله يف الكشا  ونقل بعضه عن احلسن واستحسنه الفخيف   
 و و األنسب لعطف الصفات ابلفا . 

    
 

 4140صفحة : 
 
فاألحسن أن امل الي و على نشف قطع السحاب نشفا يش ه الي و. وحقيقية اليي و  ميى أشييا  جمتمعية وفميى يف اهليوا    

لتقع على األ ض مثل احلب عند الز   ومثل الصو  وأصله ذ و اليفايح اليرتاب فشي ه بيه )فيع اليفيح قطيع السيحاب حيىت 
بتدا  حما قال وعاىل (هللا اليت يفسيل اليفايح فتثيري سيحااب في سيطه جتتمع فتصري سحااب حامال فاليا ايت ونشف السحاب ا

يف السما  حيف يشا ). والي و وإن حان من صفة الفايح فإن حون املي و سحااب يؤول إىل أنه من أحوال السحاب وقييل 
 ذ و ا الرتاب وذلك ق ل نشف ا السحب و و مقدمة لنشف السحاب. 
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إل ا)ة وفخيميه ابلتنيوين  ونيوز أن يكيون مصيد ا مبعيىن املفعيول  أت امليي و  ويكيون  ونصب (ذ وا) عليى املفعيول املطلي  
 نص ه على املفعول به. 

و(احلامالت وقفا)  ، الفايح حني جتمع السحاب وقد ثقيل ابمليا   شي ه مجعنيا إايه ابحلميل ألن شيأن الشي،  الثقييل أن  
فييرتى الييو)ل رييفج ميين خاللييه) اآلييية. وقولييه (وينشييئ السييحاب املييه احلامييل  و يييا يف معييىن قولييه وعيياىل (ونعلييه حسييفا 

 الثقال) وقوله (أمل وف أن هللا يزج، سحااب ع يؤلف بينه ع نعله  حاما فرتى الو)ل رفج من خالله). 
 والوقف بكسف الواو: الش،  الثقيل.  
طفيت ابلفيا  عليى الييا ايت مبعيىن اليفايح ونوز أن وكون احلامالت األسح ة اليت ملئت ب خا  املا  اليت يصري مطفا  ع 

 ألهنا انشئة عننا فكأهنا  ،. 
 و(ايفا ايت يسفا): الفايح جتفت ابلسحاب بعد وفاحمه وقد صا  ثقيال مبا  املطف  فالتقديف: فايفا ت بيلك الوقف يسفا.  
 ال األعشى:          ومعىن اليسف: اللني واهلون  أت ايفا ايت جفاي لينا  ينا شأن السري ابلثقل  حما ق 
حأن مشيتنا من بيت جا وينيا                      مش، السحابة ال  ي  وال عجل  ( يسفا) وصف ملصيد  ضييو     

 نصب على النيابة عن املفعول املطل . 
أو  يي، و(املقسييمات أمييفا) الييفايح اليييت ونتنيي، ابلسييحاب إىل املوضييع اليييت ي لييغ عنييده نييزول مييا يف السييحاب ميين املييا   

 السحب اليت ونزل ما فينا من املطف على مواضع  تلفة. 
وإسنا) التقسيم إلينا على املعنيني جماز ابملشاهبة. و وت عن احلسن  املقسمات: السحب بقسم هللا هبا أ زال الع ا)  اه.  

 يفيد قوله وعاىل (وأنزلنا من السما  ما  م ا حا) إىل قوله ( زقا للع ا)) يف سو ة ل~. 
ومن  شاقة  يا التفسري أن فيه مناس ة بني املقسم به واملقسم عليه و و قوله (إمنا ووعدون لصا)ل وإن الدين لواقع) فإن  

أحوال الفايح امليحو ة  نا م دؤ ا: نفخ  فتكوين  فإحييا   وحييلك ال عي  م يدؤه: نفيخ يف الصيو   فالتئيام أجسيا) النياس 
واح فينا فإذا  م قيام ينظفون. وقد يكون قوله وعاىل (أمفا) إشا ة إىل ما يقابله يف اليت حانت معدومة أو متففقة  ف   األ  

 املثال من أس اب احلياة و و الفوح لقوله (قل الفوح من أمف  يب). 
 و(ما) من قوله (إمنا ووعدون) موصولة  أت إن اليت ووعدونه لصا)ل.  
 د ابلقسم وحما يقتضيه وعقي ه بقوله (إنكم لف، قول  تلف). وا طاب يف (ووعدون) للمشفحني حما  و مقتضى التأحي 
فيتعيني أن يكيون (ووعيدون) مشيتقا مين الوعييد الييت ماضييه  أوعيد    و يو مبيىن للمجنيول فأصيل (ووعيدون) وؤوعييدون  

فت اهلميزة هبمزة مفتوحة بعد ات  املضيا عة وواو بعيد اهلميزة  ي، عيني فعيل  أوعيد  وبفيتح العيني ألجيل ال نيا  اقنيول فحيي
على ما  و املطف) من حي  مهيزة أفعيل يف املضيا   مثيل وكفميون  وسيكنت اليواو سيكوان ميتيا ألجيل وقيو  الضيمة ق لنيا 

 بعد أن حان سكوهنا حيا فصا  (ووعدون) ووزنه اتفعلون. 
 علييه وسيلم واليت أوعدوه عياب اآلخفة وعياب الدنيا مثل ايفو  يف سين القح  الس ع اليت  و )عوة النيب صلى هللا 

علييينم بقولييه (اللنييم اجعلنييا علييينم سيينينا حسيينني يوسييف) و ييو اليييت أشييا  إليييه قولييه وعيياىل (فا وقييب يييوم ديت السييما  
بدخان م ني يغشى الناس  يا عياب أليم) اآلية يف سو ة الدخان. ومثل عياب السيف واألسيف ييوم بيد  الييت ووعيد م 
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لى إان منتقمون). ونوز أن يكون ووعدون من الوعيد  أت اإلخ يا  بشي،  يقيع يف هللا به يف قوله (يوم ن طو ال طشة الك
 املستق ل مثل قوله (إن وعد هللا ح ) فوزنه وفعلون. واملفا) ابلوعد الوعد ابل ع . 

 ووصف (لصا)ل) جماز عقل، إذ الصا)ل  و املوعد به على حنو(فنو يف عيشة  اضية).  
 ت ال ع  اليت أنكفوه. والدين: ايفزا . واملفا) إث ا 
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ومعىن (لواقيع) واقيع يف املسيتق ل بقفينية جعليه مفو يا يف الييحف عليى ميا يوعيدون وإمنيا يكيون حصيول املوعيو) بيه يف اليزمن   

 املستق ل ويف ذحف ايفزا  زاي)ة على الكناية به عن إث ات ال ع  وعفيض ابلوعيد على إنكا  ال ع . 
حف (إمنييا) متصييلة و ييو علييى يييري قييياس الفسييم املصييطلح عليييه ميين بعييد ألهنمييا حلمتييان مل وصييريا حلميية وحتييب يف املصييا 

 واحدة  لال  (إمنا) اليت  ، للقصف. ومل يكن الفسم يف زمن حتابة املصاحف يف أايم ا ليفة عثمان قد بلغ متام ض طه. 
[)  يييا قسييم أيضييا لتحقييي  اضييطفاب 9فييك][ يؤفييك عنييه ميين أ8[ إنكييم لفيي، قييول  تلييف]7(والسييما  ذات احل ييك] 

أقواهلم يف الطعن يف اليدين و يو حالتييييل للييت ق ليه  ألن ميا ق ليه خيا  إبث يات ايفيزا . و ييا يعيم إبطيال أقيواهلم الضيالة 
 فالقسم لتأحيد املقسم عليه ألهنم يري شاعفين راهلم املقسم على وقوعه  ومتنالكون على االستزا)ة منه  فنم منكفون ملا

 يف أقواهلم من اختال  واضطفاب جا لون به جنال مفح ا وايفنل املفحب إنكا  للعلم الصحيح. 
 والقول يف القسم ب(السما ) حالقول يف القسم ب(اليا ايت).  
ومناسيي ة  يييا القسييم للمقسييم عليييه يف وصييف السييما  أبهنييا ذات ح ييك  أت طفائيي  ألن املقسييم عليييه: إن قييوهلم  تلييف  

 ليلك وصف املقسم به ليكون إ ا  إىل نو  جواب القسم. طفائ  قد)ا و 
واحل ك: بضيمتني مجيع ح ياك حكتياب وحتيب ومثيال ومثيل  أو مجيع ح يكية مثيل طفيقية وطيفل  و ي، مشيتقة مين احل يك  

بفتح فسكون و و إجا)ة النس  وإوقان الصينع. فيجيوز أن يكيون امليفا) ر يك السيما  يومنيا ألهنيا وشي ه الطفائي  املوشياة 
 يف الثوب احمل وك املتقن. و وت عن احلسن وسعيد بن ج ري وقيل احل ك: طفائ  اقفة اليت و دو ليال يف ق ة ايفو. 

 وقيل: طفائ  السحاب. وفسف احل ك إبوقان ا ل .  وت عن ابن ع اس وعكفمة وقتا)ة.  
 يا الوصف على السما  إ)ماج أ)مي   و يا يقتض، أهنم جعلوا احل ك مصد ا أو اسم مصد   ولعله من النا) : وإجفا  

 به االستدالل على قد ة هللا وعاىل مع االمتنان رسن املفأى. 
واعلم أن  واية  ويت عن احلسن ال صفت أنه قيفأ (احل يك) بكسيف احليا  وضيم ال يا  و ي، ييري جا يية عليى لغية مين لغيات  

ن وزن فعل بكسف الفيا  وضيم العيني وزن منميل يف العفب. وجعل بعض أئمة اللغة احل ك شاذا فالظن أن  اوينا أخطأ أل
لغة العيفب حلنيم لشيدة ثقيل االنتقيال مين الكسيف إىل الضيم  يا سيلمت منيه اللغية العفبيية. ووجنيت  ييه القيفا ة أبهنيا مين 
وييداخل اللغييات و ييو ووجيييه ضييعيف ألن إعمييال وييداخل اللغتييني إمنييا يق ييل إذا مل يفييض اىل زنيية منجييو ة ألهنييا إذا  جييفت 
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صالة فنجف ا يف التداخل أجد  ووجننا أبو حيان ابو ا  حفحة احلا  حلفحة ات  (ذات) و و أضعف من ووجيه وداخل ابأل
 اللغتني فال جدوى يف التكلف. 

والقول املختلف: املتناقض اليت رالف بعضه بعضا فيقتض، بعضه إبطال بعض اليت  م فيه  يو مجييع أقيواهلم والقيفان  
يه وسلم وحيلك أقواهلم يف )ين اإلشفاك فإهنا  تلفية مضيطفبة متناقضية فقيالوا القيفان: سيحف وشيعف  والفسول صلى هللا عل

وقالوا  أساطري األولني احتت نا    وقالوا (إن  يا إال اختالل)  وقالوا (لو نشا  لقلنا مثل  يا) وقالوا: مفة (يف اذاننيا وقيف 
 شياطني. ومن بيننا وبينك حجاب) ويري ذلك  وقالوا: وح، ال

 وقالوا يف الفسول صلى هللا عليه وسلم أقواال: شاعف  ساحف  جمنون  حا ن  يعلمه بشف  بعد أن حانوا يلق ونه األمني.  
وقالوا يف أصول شفحنم بتعد) اآلهلية ميع اعيرتافنم أبن هللا خيال  حيل شي،  وقيالوا (ميا نع يد م إال ليقفبيوان إىل هللا)  (وإذا  

 دان علينا ااب ان وهللا أمفان هبا). فعلوا فاحشة قالوا وج
 و(يف) للظففية اقازية و ، شدة املالبسة الش ينة مبالبسة الظف  للمظفو  مثل (و د م يف طغياهنم يعمنون).  
واملقصو) بقوله (إنكم لف، قول  تلف) الكناية عن الزم االختال  و و الرت)) يف االعتقا)  ويلزميه بطيالن قيوهلم وذليك  

 تأحيد ابلقسم وحف  (إن) والالم. مصب ال
و(يؤفيك): يصيف . واألفييك بفيتح اهلميزة وسييكون الفيا : الصييف . وأحثيف ميا يسييتعمل يف الصيف  عين أمييف حسين  قالييه  

 جما د حما يف اللسان  و و ظا ف حالم أئمة اللغة والففا  و ف وذلك مدلوله يف مواقعه من القفان. 
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ه من أفك) نوز أن وكون يف ضل صفة كنية ل (قول  تلف)  ونوز أن وكون مستأنفة استئنافا بيانيا ومجلة (يؤفك عن  

انشئا عن قوله (وإن الدين لواقع)  فتكون مجلة (والسما  ذات احل ك إنكم لف، قول  تلف) معرتضة بني ايفملية ال يانيية 
 وايفملة امل ني عننا. 

ال يف شييأنه فييإذ مل ييييحف بعييد (قييول) مييا يييدل علييى مقييول صييلح يفميييع أقييواهلم اليييت ع إن لفييظ (قييول) يقتضيي، شيييئا مقييو  
 اختلقو ا يف شأنه للقفان و)عوة اإلسالم حما وقدم. 

فلما جا  ضمري يي ية بعيد لفيظ (قيول) احتميل أن يعيو) الضيمري إىل (قيول) ألنيه مييحو   وأن يعيو) إىل أحيوال املقيول يف  
(قول  تلف) وأن معىن (يؤفك عنه) يصف  بس  ه  أت يصف  املصفوفون عين اإل يان  شأنه فقيل ضمري (عنه) عائد إىل

فتكون (عن) للتعليل حقوله وعاىل (وما حنن بتا ح، اهلتنا عن قولك) وقوله وعاىل (وميا حيان اسيتغفا  إبيفا يم ألبييه إال عين 
الييدين)  أت ايفييزا  أن يؤفييك عيين اإل ييان موعيدة وعييد ا إايه)  وقيييل ضييمري (عنييه) عائييد إىل (مييا ووعيدون) أو عائييد إىل (

ابل ع  وايفيزا  مين أفيك. وعين احلسين وقتيا)ة: أنيه عائيد إىل القيفان أو إىل اليدين أت ألهنميا  يا جيفى القيول يف شيأهنما  
 وحف  (عن) للمجاوزة. 
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نيييول املشيييفحون وعلييى حيييل فييياملفا) بقوليييه مييين (أفيييك) املشيييفحون املصيييفوفون عييين التصيييدي . وامليييفا) ابلييييت فعيييل اإلفيييك اق 
الصا فون لقومنم عن اإل ان  ومها الففيقان الليان وضمننما قوله وعياىل (وقيال الييين حفيفوا ال وسيمعوا هلييا القيفان والغيوا 

 فيه لعلكم وغل ون). 
 وإمنا حي  فاعل (يؤفك) وأهبم مفعوله ابملوصولية لالستيعاب مع اإلناز.  
 أنفسنم وو عة املغفو ين أبقواهلم حما قال وعاىل (وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم).  وقد محلنم هللا هباوني ايفملتني و عة 
[) )عيييا  ابهليييالك عليييى أصيييحاب ذليييك القيييول املختليييف ألن 11[ الييييين  يييم يف يميييفة سيييا ون]10(قتيييل ا فاصيييون] 

لعيين والتحقييري والتعجيييب ميين سييو  املقصييو) بقييتلنم أن هللا ينلكنييم  وليييلك يكثييف أن يقييال: قاولييه هللا  ع أجييفت جمييفى ال
 أحوال املدعو عليه مبثل  يا. 

ومجليية الييدعا  ال وعطييف ألهنييا شييديدة االوصييال مبييا ق لنييا مييا أوجييب ذلييك الوصييف لييدخوهلم يف  يييا الييدعا   حمييا حييان  
 وعقيب ايفمل اليت ق لنا هبا إ ا  إىل أن ما ق لنا س ب للدعا  علينم  و يا من بديع اإلناز. 

: الظيين اليييت ال حجيية لصيياح ه علييى ظنييه  فنييو معييفض للخطييأ يف ظنييه  وذلييك حناييية عيين الضييالل عمييدا أو وا ييف  
وسا ال  فا فاصون  م أصحاب القول املختلف  فأفا) أن قوهلم املختليف انشيئ عين خيواطف ال )لييل علينيا. وقيد وقيدم 

   ابلقول يف ذات هللا وصفاوه. يف األنعام (إن يت عون إال الظن وإن  م إال رفصون) فاملفا)  نا ا ف 
 واعلم أن ا ف  يف أصول االعتقا) ميموم ألهنا ال و ىن إال على اليقني ا طف أمف ا و و أصل ضل اليم يف  يه اآلية.  
وأما ا ف  يف املعامالت بني الناس فال ييم  يا اليم وبعضه ميموم إذا أ)ى إىل املخاطفة واملقيامفة. وقيد أذن يف بعيض  

ف  للحاجيية. ففيي، املوطييأ عيين زييد بيين كبييت وأيب  فيييفة  أن النيييب صييلى هللا علييه وسييلم  خيي  يف بيييع العييفااي لفصيينا   ا ي
يعييين يف بيييع نييفة اليينخالت املعطيياة علييى وجنيية العفييية و يي،   يية مالييك النخييل نييف بعييض ذلييه لشييخ  لسيينة معينيية فييإن 

احليائ  شيفا  وليك الثميفة ق يل طي نيا  خي  أن ي يعنيا املعيفت   األصل أن يق ض نفهتا عند جياذ النخل فإذا بيدا لصياحب
ابلفييتح  للمعييفت  ابلكسييف  إذا أ ا) املعييفت ذلييك فيخييف  مييا حتملييه اليينخالت ميين الثمييف علييى أن يعطيييه عنييد ايفييياذ مييا 
  يساوت ذلك املخفو  إذا مل يكن حثريا وحد) لمسة أوسي  فأقيل لييدفع صياحب النخيل عين نفسيه وطيفل ييريه حلائطيه

 وذلك ألن أصلنا عطية فلم يدخل إضفا  على املعفت من ذلك. 
والغمفة: املفة من الغمف  و و اإلحاة ويفسف ا ما وضا  إليه حقوله وعاىل:  ولو وفى إذ الظياملون يف يميفات امليوت  فيإذا  

مليؤمنني. وامليفا): يف شيغل  مل وقيد إبضافة فإن وعييننا رسب املقام حقوله وعاىل (فيي  م يف يميفهتم حيىت حيني) يف سيو ة ا
 أت ما يشغلنم من معا)اة اإلسالم شغال ال يستطيعون معه أن يتدبفوا يف )عوة النيب صلى هللا عليه وسلم. 

والسنو: الغفلة. واملفا) أهنم معفضون إعفاضا حإعفاض الغافل وميا  يم بغيافلني فيإن )عيوة القيفان وقيف  أيياعنم حيل حيني  
  يا املعىن نظري استعماهلا يف قوله وعاىل (اليين  م عن صالهتم سا ون). واستعمال ما)ة السنو يف 
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[) 14[ ذوقيوا فتنيتكم  ييا الييت حنيتم بيه وسيتعجلون]13[ ييوم  يم عليى النيا  يفتنيون]12(يسألون أاين ييوم اليدين]  

انييا انشييئا عين مجلية (قتيل ا فاصييون) ألن  ييه ايفملية نيوز أن وكييون حياال مين ضيمري (ا فاصييون) وأن وكيون اسيتئنافا بي
مجلة (قتل ا فاصون) أفا)ت وعجي ا من سو  عقوهلم وأحيواهلم فنيو مثيا  سيؤال يف نفيس السيامع يتطليب ال ييان  فأجييب 
أبهنم يسألون عن يوم الدين سؤال متنكمني  يعنون أنه ال وقو  لييوم اليدين حقوليه وعياىل (عيم يتسيا لون عين الن يأ العظييم 

  م فيه  تلفون).  اليت
و(أاين ييوم الييدين) مقييول قييول ضيييو  )ل عليييه (يسييألون) ألن يف فعييل السييؤال معييىن القييول. فتقييديف الكييالم: يقولييون:  

أاين يييوم الييدين. ولييك أن جتعييل مجليية (أاين يييوم الييدين) بييدال ميين مجليية (يسييألون) لتفصيييل إمجالييه و ييو ميين نييو  ال ييدل 
 املطاب . 

عن زمان فعل و و يف ضل نصب م ين على الفتح  أت مىت يوم الدين  ويوم الدين زمان فالسيؤال  و(أاين) اسم استفنام 
عن زمانه ايل إىل السؤال ابعت ا  وقوعه  فالتقديف: أاين وقو  يوم الدين  أو حلوله  حما وقول: مىت يوم  مضان أت ميىت 

 . ث ووه ألن أيا  الزمان حقنا أن وقع ظفوفا لبحداث ال لبزمنة
ومجلة (يوم  م على النا  يفتنون) جواب لسؤاهلم جفى عليى األسيلوب احلكييم مين ولقي، السيائل بغيري ميا يتطليب إذ  يم  

حييني قييالوا: أاين يييوم الييدين  أ ا)وا الييتنكم واإلحاليية فتلقييى حالمنييم بغييري مييفا) م ألن يف ايفييواب مييا يشييف، وقييع هتكمنييم 
 ل  ، مواقيت للناس واحل ). على طفيقة قوله وعاىل (يسألونك عن األ لة ق

 واملعىن: يوم الدين يقع يوم وصلون النا  ويقال لكم: ذوقوا فتنتكم.  
وانتصيب (يييوم  ييم عليى النييا  يفتنييون) علييى الظففيية و ييو خييل عين م تييدأ ضيييو  )ل عليييه السيؤال عنييه بقولييه: أاين يييوم  

 الدين. 
 والتقديف: يوم الدين يوم  م على النا  يفتنون.  
في : التعيييب والتحفيي   أت يييوم  يم يعييبون علييى ان  جنينم وأصيل الفيي  االختييا . وشيا  إطالقييه عليى معيان مننييا وال 

إذابة الي ب على النا   يف ال ووقة  الختيا  ما فيه من معدن يري ذ ب  وال ييياب إال ريفا ة ان  شيديدة فنيو  نيا حنايية 
 عن اإلحفال الشديد. 

ل قييول ضيييو  )ل عليييه ا طييياب  أت يقييال هلييم حينئييي  أو مقيييوال هلييم ذوقييوا فتنيييتكم  أت ومجليية (ذوقييوا فتنييتكم) مقيييو  
 عيابكم. واألمف يف قوله (ذوقوا) مستعمل يف التنكيل. 

 واليول: مستعا  لإلحساس القوت ألن اللسان أشد األعضا  إحساسا.  
ويف اإلضيافة )اللية عليى اختصاصينا هليم ألهنييم وإضيافة فتنية إىل ضيمري املخياط ني يومئيي مين إضيافة املصييد  إىل مفعوليه.  

استحقو ا بكفف م  ونوز أن وكون اإلضافة من إضافة املصد  إىل فاعله. واملعيىن: ذوقيوا جيزا  فتنيتكم. قيال ابين ع ياس: 
 أت وكيي كم. 
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منني مين التعيييب ويقوم من  يا الوجه أن نعيل الكيالم موجنيا بتييحري املخياط ني يف ذليك الييوم ميا حيانوا يفتنيون بيه امليؤ  
مثيل ميا فتنيوا بيالال وخ يااب وعميا ا و يسية وييري م  أت  يييا جيزا  فتنيتكم. وجعيل املييول فتنيتنم إظنيا ا لكونيه جيزا  عيين 
فتنتنم املؤمنني ليز)ا)وا ندامة قال وعاىل موعدا إاي م (إن اليين فتنوا املؤمنني واملؤمنات ع مل يتوبوا فلنم عياب جننم وهلم 

 ). عياب احلفي 
وإطالل اسم العمل على جزائه وا ) يف القفان حثيريا حقوليه وعياىل (وجتعليون  زقكيم أنكيم وكييبون) أت جتعليون جيزا   زل  

 هللا إايحم أنكم وكيبون وحدانيته. 
واإلشا ة يف قوله ( يا اليت حنتم به وسيتعجلون) إىل الشي،  احلاضيف نصيب أعييننم  و كييا الشيأن يف مثليه وييحري اسيم  

  ة حما وقدم يف قوله وعاىل (إهنا بقفة ال فا ض وال بكف عوان بني ذلك) يف سو ة ال قفة. اإلشا
ومعىن (حنتم به وستعجلون) حنتم وطل ون وعجيله فالسيني والتيا  للطليب  أت حنيتم يف اليدنيا وسيألون وعجيليه و يو طليب  

 يفيدون به أن ذلك ضال يري واقع. 
 ان حقوله (ويقولون مىت  يا الوعد إن حنتم صا)قني). وأقواهلم يف  يا حثرية حكا ا القف  
 وايفملة استئنا  يف مقام التوبيخ ووعديد اقا م  حما يقال للمجفم: فعلت حيا  و ، من مقول القول.  
[ حيانوا قلييال مين اللييل ميا 16[ اخيين ما اات يم  هبيم إهنيم حيانوا ق يل ذليك ضسينني]15(إن املتقني يف جنات وعيون] 

 [)  19[ ويف أمواهلم ح  للسائل واحملفوم]18[ وابألسحا   م يستغففون]17ن]ينجعو 
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 اعرتاض قابل به حال املؤمنني يف يوم الدين جفى على عا)ة القفان يف او ا  النيا ة ابل شا ة  والرت يب ابلرتييب.    
 ن املتقني يف مقام أمني يف جنات وعيون). وقوله (إن املتقني يف جنات وعيون) نظري قوله يف سو ة الدخان (إ 
ومجع (جنات) ابعت ا  مجع املتقني و ، جنات حثرية  تلفة ويف احلدي   إهنا يفنان حثرية  وإنه لف، الفيف)وس    وونكيري  

 (جنات) للتعظيم. 
وحنايتيه حنايية  مزيية  ومعىن (اخيين ما اات م  هبم): أهنم قيابلون ميا أعطيا م  أت  اضيون بيه فاألخيي مسيتعمل يف صيفاه 

عن حون ما يؤوونه أحمل يف جنسه ألن مدا ك ايفماعات ختتلف يف االستجا)ة حىت و لغ هناية ايفو)ة فيسيتوت النياس يف 
 استجا)وه  و ، حناية ولواية. 

لييفايحني  وأيضييا فاألخييي مسييتعمل يف حقيقتييه وجمييازه ألن مييا يييؤوينم هللا بعضيينم  ييا يتنيياول ابليييد حالفواحييه والشييفاب وا 
 وبعضه ال يتناول ابليد حاملناظف ايفميلة واألصوات الفقيقة والكفامة والفضوان وذلك أحثف من األول. 

فإطالل األخي على ذلك استعا ة بتش يه املعقول ابحملسوس حقوله وعياىل (خييوا ميا اوينياحم بقيوة) يف سيو ة ال قيفة  وقوليه  
  . (وأمف قومك أيخيوا أبحسننا) يف سو ة األعفا
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فاجتمع يف لفظ (اخيين) حنايتان وجماز.  وى أبو سعيد ا د ت عن النيب صلى هللا علييه وسيلم  أن هللا وعياىل يقيول: اي  
أ يل ايفنية. فيقوليون: ل يييك  بنيا وسيعديك وا ييري يف ييديك. فيقيول:  يل  ضيييتم? فيقوليون: وميا لنييا ال نفضيى اي  بنيا وقييد 

ل: أال أعطييكم أفضيل مين ذليك فيقوليون: وأت شي،  أفضيل مين ذليك? فيقيول: أعطيتنا ما مل وع  أحدا من خلقك فيقو 
 أحل عليكم  ضواين فال أسخ  عليكم بعده أبدا.  . 

ويف إيثييا  التع ييري عيين ايفالليية بوصييف ( ب) مضييا  إىل ضييمري املتقييني معييىن ميين اختصاصيينم ابلكفاميية واإل ييا  إىل أن  
 م و ، املطابقة لصفات هللا وعاىل يف نفس األمف. س ب ما اات م  و إ اهنم بفبوبيته املختصة هب

ومجلة (إهنم حانوا ق ل ذلك ضسنني) وعليل يفملة (إن املتقيني يف جنيات وعييون)  أت حيان ذليك جيزا  هليم عين إحسياهنم   
 حما قيل للمشفحني (ذوقوا فتنتكم). واحملسنون: فاعلوا احلسنات و ، الطاعات. 

ك) أن يؤوى ابإلشا ة إىل ما ذحف من ايفنات والعيون وما اات م  هبم  يا ال عيني  أت وال وفائدة الظف  يف قوله (ق ل ذل 
أذن يعت وال خطف على قلب بشف  فيحصل بس ب ولك اإلشا ة وعظيم شيأن املشيا  إلييه  ع يفيا) بقوليه (ق يل ذليك)  

وا قليييال ميين الليييل مييا ينجعييون) اآلييية. أت ق ييل التيينعم بييه أهنييم حييانوا ضسيينني  أت عيياملني احلسيينات حمييا فسييفه قولييه (حييان
 فاملعىن: أهنم حانوا يف الدنيا مطيعني   وعاىل واثقني بوعده ومل يفوه. 

ومجلة (حانوا قليال من الليل ما ينجعون) بدل من مجلة (حانوا ق ل ذلك ضسنني) بدل بعض من حل ألن  يه ا صال  
ال ألعظييم إحسيياهنم فييإن مييا ذحييف ميين أعميياهلم )ال علييى شييدة الييثالث  يي، بعييض ميين اإلحسييان يف العمييل. و يييا حاملثيي

 طاعتنم   ابتغا  مفضاوه ب يل أشد ما ي يل على النفس و و شيئان. 
أوهلما:  احة النفس يف وقت اشتدا) حاجتنما إىل الفاحة و و الليل حله وخاصة اخفه  إذ يكون فيه قائم الليل قد وعب  

 واشتد طل ه للفاحة. 
ملال اليت وشح به النفوس يال ا  وقد وضمنت  يه األعمال األ بعة أصيل، إصيالح الينفس وإصيالح النياس. وكنينما: ا 

وذلك مجا  ما يفم، إليه التكليف من األعمال فإن صيالح الينفس وزحيية ال ياطن والظيا ف ففي، قييام اللييل إشيا ة إىل وزحيية 
  ف ابألقوال الطي ة ايفال ة ملفضاة هللا عز وجل. النفس ابستجالب  ضى هللا وعاىل. ويف االستغفا  وزحية الظا

ويف جعلنم احل  يف أمواهلم للسائلني نفع ظا ف للمحتاج املظنف حلاجته. ويف جعلنم احل  للمحفوم نفع احملتاج املتعفيف  
 عن إظنا  حاجته الصابف على شدة االحتياج. 

ييد. وشياعت زاي)ة (ميا) بعيد اسيم (قلييل) و (حثيري) وبعيد وحف  (ما) يف قوله (قليال من الليل ما ينجعيون) مزييد للتأح 
 فعل (قل) و(حثف) (طال). 

 واملعىن: حانوا ينجعون قليال من الليل. وليست (ما) انفية.  
 واهلجو : النوم ا فيف و و الغفا .  
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 وعياىل ن ييه صيلى هللا علييه وسيلم بقوليه (قيم و)لت اآلية عليى أهنيم حيانوا ينجعيون قلييال مين اللييل وذليك اقتيدا  أبميف هللا  

الليل إال قليال نصفه أو انق  منه قلييال أو ز) علييه) وقيد حيان النييب صيلى هللا علييه وسيلم أيميف م بييلك حميا يف حيدي  
إنيك  ع د هللا بن عمفو بن العا   أن  سول هللا قال له: مل أخل أنك وقوم الليل ووصوم الننا  قال: نعيم. قيال: ال وفعيل
 إن فعلت ذلك نفنت النفس و جمت العني. وقال له: قم ومن  فإن لنفسك عليك حقا وأل لك عليك حقا  . 

 وقد اشتملت  يه ايفملة على خصائ  من ال الية.  
 أوال ا: فعل الكون يف قوله (حانوا) الدال على أن خل ا سنة متقف ة.  
  أو حيييانوا يصيييلون يف جيييو  اللييييل  إىل قوليييه (قلييييال مييين اللييييل ميييا الثييياين: العيييدول عييين أن يقيييال: حيييانوا يقيميييون اللييييل 

ينجعون) ألن يف ذحف اهلجو  ويحريا ابحلالة اليت متيل إلينا النفوس فتغل نا ووصففنا عن ذحف هللا وعاىل و و من ق يل قوله 
 لييغ قيد ييو ) يف حالميه ميا ال وعاىل (وتجاىف جنوهبم عن املضاجع)  فكان يف اآلية إطناب اقتضياه وصيويف وليك احلالية  وال

 وتوقف عليه استفا)ة املعىن إذا حان يفم، بيلك إىل حتصيل صو  األلفاجل املزيدة. 
الثال : التصفيح بقوله (من الليل) للتيحري أبهنم وفحوا النوم يف الوقت اليت من شأنه استدعا  النفوس للنوم فيه زاي)ة يف  

 ه (حانوا قليال ما ينجعون) يفيد أنه من الليل. وصويف جالل قيامنم الليل وإال فإن قول
الفابيييع: وقيييييد اهلجيييو  ابلقلييييل لإلشيييا ة إىل أهنيييم ال يسيييتكملون منتنيييى حقيقييية اهلجيييو  بيييل أيخييييون منيييه قلييييال. و ييييه  

 ا صوصية فاوت أاب قيس بن األسلت يف قوله:          
يري هتيجيا  ا امس: امل الغة يف وقليل  جوعنم إلفيا)ة أنيه  قد حصت ال يضة  أس، فما                      أطعم نوما  

 أقل ما ينجعه اهلاجع. 
وانتصب (قليال) على الظف  ألنه وصف ابلزمان بقوله (من الليل). والتقيديف: زمنيا قلييال مين اللييل  والعاميل يف الظيف   

 (ينجعون). و(من الليل) و عيض. 
أت فإذا اذن الليل ابالنصيفام سيألوا هللا أن يغفيف هليم بعيد أن قيدموا مين التنجيد ع أو ع ذلك أبهنم يستغففون يف السحف   

 ما يفجون أن يزلفنم إىل  ضى هللا وعاىل. 
و يا )ل على أن  جوعنم اليت يكون يف خالل الليل ق ل السحف. فأما يف السيحف فنيم يتنجيدون  ولييلك فسيف ابين  

نظري قوله وعاىل (واملستغففين ابألسحا )  وليس املقصو) طلب الغففان  عمف وجما د االستغفا  ابلصالة يف السحف. و يا
 مبجف) اللسان ولو حان املستغفف يف مضجعه إذ ال وظنف حينئي مزية لتقييد االستغفا  ابلكون يف األسحا . 

فصيالهتم  واألسحا : مجع سحف و و اخف اللييل. وخي   ييا الوقيت لكونيه يكثيف فييه أن يغليب النيوم عليى اإلنسيان فييه 
 واستغفا  م فيه أعجب من صالهتم يف أجزا  الليل األخفى. 

 ومجع األسحا  ابعت ا  وكف  قيامنم يف حل سحف.  
 ووقد  ب(األسحا ) على (يستغففون) لال تمام به حما علمت.  
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ن املسييند إليييه وصيييغ اسييتغفا  م أبسييلوب إظنييا  املسييند إليييه )ون ضييمريه لقصييد إظنييا  االعتنييا  هبييم وليقييع اإلخ ييا  عيي 
ابملسند الفعل، فيفيد وقوت ا ل ألنه من الند ة ري  يقتض، التقوية ألن االستغفا  يف السحف يش  على من يقوم الليل 

 ألن ذلك وقت إعيائه. 
 فنيا اإلسنا) على طفيقة قوهلم  و: يعط، ايفزيل.  
لفييظ احليي د إمييا ألن هللا أوجييب علييى املسييلمني وحيي  السييائل واحملييفوم:  ييو النصيييب اليييت يعطونييه إايمهييا  أطليي  عليييه  

الصييدقة مبييا ويسييف ق ييل أن يفييفض علييينم الزحيياة فييإن الزحيياة ففضييت بعييد اهلجييفة فصييا ت الصييدقة حقييا للسييائل واحملييفوم  أو 
 ألهنم ألزموا ذلك أنفسنم حىت صا  حاحل  للسائل واحملفوم. 

 وبيلك يتأول قول من قال: إن  يا احل   و الزحاة.  
ائل: الفقيري املظنيف فقيفه فنيو يسييأل النياس  واحمليفوم: الفقيري الييت ال يعطيى الصييدقة لظين النياس أنيه ييري ضتياج ميين والسي 

وقيييييال النييييييب  وعففه عن إظنا  الفقف  و و الصنف اليت قال هللا وعاىل يف شأهنم (اس نم ايفا ل أينيا  من التعفف) 
مية واللقمتيان واألحلية واألحلتيان ولكين املسيكني الييت لييس ليه ييىن صيلى هللا علييه وسيلم  لييس املسيكني الييت ويف)ه اللق

 ويستحي، وال يسأل الناس إحلافا  . 
وإطالل اسم احملفوم ليس حقيقة ألنه مل يسأل الناس وافموه ولكن مليا حيان ميةل أميفه إىل ميا ييؤول إلييه أميف احمليفوم أطلي   

 نات الفزل بعد قفهبا منه فكأنه انله حفمان. عليه لفظ احملفوم وش ينا به يف أنه ال وصل إليه  ك
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واملقصيو) ميين  ييه االسييتعا ة وفقيي  النفييوس علييه وحيي  النيياس عليى ال حيي  عنيه ليضييعوا صيدقاهتم يف موضييع اييب هللا   

ليي  مين املتيأخفين وضعنا فيه ونظري ا يف سو ة املعا ج. قال ابن عطية: واختلف الناس يف (احملفوم) اختالفا  و عنيدت خت
إذ املعىن واحد عل علما  السلف يف ذلك بع ا ات على جنة املثاالت فجعلنا املتأخفون أقواال. قلت ذحيف القيفطيب أحيد 
عشف قوال حلنا أمثلة ملعىن احلفمان  و ، متفاووة يف القفب من سيال اآلية فما صيلح مننيا ألن يكيون مثياال للغيفض ق يل 

مثيل وفسييري ميين فسييف احملييفوم ابلكليب. ويف وفسييري ابيين عطييية عين الشييعيب: أعييياين أن أعلييم مييا وميا مل يصييلح فنييو مييف)و)  
احملفوم. وزا) القفطيب يف  واية عين الشيعيب قيال: يل الييوم سي عون سينة منيي احتمليت أسيأل عين احمليفوم فميا أان الييوم أبعليم 

 مين فيه يومئي. 
وجوابه من قوليه (والييا ايت) وقوليه (والسيما  ذات احل يك) إىل [)  يا متصل ابلقسم 20(ويف األ ض اايت للموقنني] 

قوله (وإن الدين لواقع) ف عد أن حق  وقو  ال ع  بتأحيده ابلقسم انتقل إىل وقفي ه ابلدليل إلبطال إحيالتنم إايه  فيكيون 
إن الييت أحيا ييا حملييي،  ييا االسييتدالل حقوليه (وميين اايويه أنييك وييفى األ ض خاشيعة فييإذا أنزلنيا علينييا املييا  ا تيزت و بييت 

 املووى). 
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وما بني  اوني ايفملتني اعرتاض  فجملة (ويف األ ض اايت للموقنني) نوز أن وكيون معطوفية عليى مجلية جيواب القسيم  
و ، (إن ما ووعدون لصا)ل). واملعىن: ويف ما يشا د من أحوال األ ض اايت للموقنني و ، األحوال الدالة عليى إنيا) 

 ام أمثاهلا وأصوهلا مثل إن ات الز   ايفديد بعد أن اب) اليت ق له وصا   شيما. موجو)ات بعد إعد
و يه )الئل واضحة متكيف ة ال حتتياج إىل ييو  الفكيف فلييلك مل وقيفن  ييه اآلايت مبيا ييدعو إىل التفكيف حميا قيفن قوليه  

 (ويف أنفسكم أفال و صفون). 
للدالليية أيضييا علييى وفييف)ه وعيياىل ابإلهلييية يف حيفييية خلقنييا و)حو ييا وأعلييم أن اآلايت املفموقيية ميين أحييوال األ ض صيياحلة  

للحييوان واإلنسييان  وحيييف قسييمت إىل سيينل وج ييال ورييف  ونظييام إن اهتييا الييز   والشييجف  ومييا رييفج ميين ذلييك ميين منييافع 
 للناس  وهليا حي  وقييد اايت مبتعل  ليعم حل ما وصلح اآلايت اليت يف األ ض أن ودل عليه. 

  ل يف قوله (ويف األ ض) لال تمام والتشوي  إىل ذحف امل تدأ. ووقد  ا 
والييالم يف (للمييوقنني) معليي  ب(اايت). وخصييت اآلايت ب(املييوقنني) ألهنييم اليييين انتفعييوا بييداللتنا فأحسيي تنم اإليقييان  

صييف يقتضيي، مييدحنم بوقييو  ال عيي . وأوثييف وصييف املييوقنني  نييا )ون اليييين أيقنييوا إلفييا)ة أهنييم عففييوا ابإليقييان. و يييا الو 
بثقوب الفنم ألن اإليقان ال يكون إال عين )لييل و)الئيل  ييا األميف نظفيية. وميدحنم أيضيا ابإلنصيا  وويفك املكيابفة ألن 
أحثف املنكفين للح  حتملنم املكيابفة أو احلسيد عليى إنكيا  حي  مين يتوجسيون منيه أن يقضي، عليى منيافعنم. ووقيد  (يف 

 أل ض ابعت ا  ا اايت حثرية. األ ض) على امل تدأ لال تمام اب
[) عطيف عليى (يف األ ض). فالتقيديف: ويف أنفسيكم اايت أفيال و صيفون. وففيعيا عليى 21(ويف أنفسكم أفيال و صيفون] 

 يه ايفملة املعطوفة فيقد  الوقف على (أنفسكم). وليس اقفو  متعلقا ب(و صفون) متقدما عليه ألن وجو) الفيا  ميانع 
 م معطوفا رففني. وا طاب موجه إىل املشفحني. من ذلك إذ يصري الكال

 واالستفنام إنكا ت  أنكف علينم عدم اإلبصا  لآلايت.  
 واإلبصا  مستعا  للتدبف والتفكف  أت حيف ورتحون النظف يف اايت حائنة يف أنفسكم.  
 ة. ووقد  (يف أنفسكم) على متعلقه لال تمام ابلنظف يف خل  أنفسنم وللفعاية على الفاصل 
واملعىن: أال وتفكفون يف خل  أنفسكم: حيف أنشأحم هللا من ما  وحيف خلقكم أطيوا ا  ألييس حيل طيو   يو إنيا) خلي   

 مل يكن موجو)ا ق ل. 
 فاملوجو) يف الصيب مل يكن موجو)ا فيه حني حان جنينا.  
مستجدة حانت معدومة فكيلك إهنا  واملوجو) يف الكنل مل يكن فيه حني حان يالما. وما  ، عند التأمل إال  لوقات  

 ا ل  بعد املوت. 
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و يا التكوين العجيب حما يدل على إمكان اإلنيا) بعيد امليوت ييدل عليى وفيف) مكونية وعياىل ابإلهليية إذ ال يقيد  عليى   
م والتناسيب  وأعج نيا خلي  إنا) مثل اإلنسان ييري هللا وعياىل فيإن بيواطن أحيوال اإلنسيان وظوا ف يا عجائيب مين االنتظيا

العقل وحفحاوه واستخفاج املعاين  وخل  النط  واإل ام إىل اللغة  وخل  احلواس  وحفحة الدو ة الدمويية وانتسيال األعضيا  
الفئيسة  ووفاعلنا  ووسوية املفاصل  والعضالت  واألعصاب  والشفايني وحاهلا بني اال ختا  والي س فإنه إذا يلب علينيا 

   العجز وإذا يلب اال ختا  جا  املوت. التي س جا
 وا طاب لليين خوط وا بقوله أول السو ة (إن ما ووعدون لصا)ل).  
[) بعد أن ذحف )الئل األ ض و)الئل األنفيس الييت  يم مين عالئي  األ ض عطيف 22(ويف السما   زقكم وما ووعدون] 

السيما  واأل ض إنيه حلي ). ومليا يف السيما  مين ايية املطيف ذحف السما  للمناس ة  ومتنيدا للقسم اليت بعده بقوليه (فيو ب 
اليت به ون ت األ ض بعد ايففا   فياملعىن: ويف السيما  ايية املطيف  فعيدل عين ذحيف املطيف إىل اليفزل إ)ماجيا لالمتنيان يف 

طيف الييت وفزقيون االستدالل فإن الدليل يف حونه مطفا اي، األ ض بعد موهتا. و يا قياس متثييل للن يت  أت يف السيما  امل
 بس  ه. 

 فالفزل:  و املطف اليت حتمله السحب والسما   نا: ط قات ايفو.  
 ووقد  اقفو  على متعلقه للتشوي  ولال تمام ابملكان وللف) على الفاصلة.  
 ان إن وعطف (وما ووعدون) إ)ماج بني أ)لة إث ات ال ع  لقصد املوعظة الشاملة للوعيد على اإلشفاك والوعد على اإل 

 امنوا وعجيال ابملوعظة عند سنوح ففصتنا. 
ويف إيثييا  صيييغة (ووعييدون) خصوصييية ميين خصييائ  إعجيياز القييفان  فييإن  يييه الصيييغة صيياحلة ألن وكييون مصييوية ميين  

الوعد فيكون وزن (ووعدون) وفعليون مضيا   وعيد م نييا للنائيب. وأصيله ق يل ال نيا  للنائيب وعيدون وأصيله ووعيدون  فلميا 
 ئب ضم حف  املضا عة فصا ت الواو الساحنة مدة جمانسة للضمة فصا : ووعدون. بين للنا

وصاحلة ألن وكون من اإليعا) ووزنه دفعلون مثل وصفيف أحفم يكيفم وبييلك صيا  (ووعيدون) مثيل وكفميون  فاحتمليت  
 لل شا ة واإلنيا . 

   أت املالئكة املوحلني بتصفيفه. وحون ذلك يف السما  نوز أن يكون معناه أنه ضق  يف علم أ ل السما  
ونوز أن يكون املعيىن: أن مكيان حصيوله يف السيما   مين جنية أو جنينم بنيا  عليى أن ايفنية وجنينم موجيو)اتن مين ق يل  

 يوم القيامة  ويف ذلك اختال  ال حاجة إىل ذحفه. 
وم ديت السيما  بيدخان م يني يغشيى النياس وفيه إ ا  إىل أن ما أوعدوه أيوينم من ق ل السما  حما قال وعياىل (فا وقيب يي 

  يا عياب اليم). فإن ذلك الدخان حان يف ط قات ايفو حما وقدم يف سو ة الدخان. 
[) بعيد أن أحييد الكيالم ابلقسيم ب(الييا ايت) وميا عطييف 23(فيو ب السيما  واأل ض إنيه حلي  مثييل ميا أنكيم ونطقيون] 

ما  واأل ض على أن ما يوعدون ح  فنو عطف على الكالم الساب  علينا فف  على ذلك زاي)ة دحيد ابلقسم لال  الس
 ومناس ته قوله (وما ووعدون). 

 وإظنا  اسم السما  واأل ض )ون ذحف ضمريمها إل)خال املنابة يف نفوس السامعني بعظمة الفب س حانه.  
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لييى قولييه أول السييو ة (إن مييا وضييمري (إنييه حليي ) عائييد إىل (مييا ووعييدون). و يييا ميين  ) العجييز علييى املصييد  ألنييه  ) ع 
 ووعدون لصا)ل) وانتنى الغفض. 

وقوله (مثل ما أنكم ونطقون) زاي)ة وقفيف لوقو  ما أوعدوه أبن ش ه بش،  معلوم حالضفو ة ال امرتا  يف وقوعه و يو حيون  
لتمثيييل ابألمييو  املخيياط ني ينطقييون. و يييا نظييري قييوهلم: حمييا أن ق ييل اليييوم أمييس  أو حمييا أن بعييد اليييوم يييدا. و ييو ميين ا

 احملسوسة  ومنه متثيل سفعة الوصول لقفب املكان يف قول ز ري:          
 فنن ووا)ت الفس حاليد للفم وقوله: مثل ما أنك  ا نا  وقوهلم: حما أنك وفى ووسمع.   
 نكم ونطقون. وقفأ ايفمنو  (مثل) ابلنصب على أنه صفة حال ضيو  قصد منه التأحيد. والتقديف: إنه حل  حقا ما أ 
 وقفأ محزة والكسائ، وأبو بكف عن عاصم وخلف مففوعا على الصفة (حل ) صفة أ يد هبا التش يه.  
 و(ما) الواقعة بعد (مثل) زائدة للتوحيد. وأ )فت ب(أن) املفيدة للتأحيد وقوية لتحقي  حقية ما يوعدون.  
 ش يه بنطقنم املتجد) و و أقوى يف الوقو  ألنه ضسوس. واجتلب املضا   يف (ونطقون) )ون أن يقال: نطقكم  يفيد الت 
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[ فيفاغ إىل 25[ إذ )خليوا علييه فقيالوا سيالما قيال سيالم قيوم منكيفون]24( ل أاتك حدي  ضييف إبيفا يم املكيفمني]  

بشييفوه بغيييالم [ فيييأوجس مييننم خيفييية قييالوا ال ختيييف و 27[ فقفبيييه إلييينم قيييال أال دحلييون]26أ لييه فجييا  بعجيييل يييني]
[ قييالوا حيييلك قييال  بييك إنييه  ييو احلكيييم 29[ فأق لييت امفأوييه يف صييفة فصييكت وجننييا وقالييت عجييوز عقيييم]28عليييم]
[) انتقال من اإلنيا  واملوعظة واالستدالل إىل االعت ا  أبحوال األمم املاضيية املماثلية للمخياط ني املشيفحني يف 30العليم]

استئنافا ابتدائيا ويري أسيلوب الكيالم مين خطياب املنيي ين مواجنية إىل أسيلوب  الكفف ووكييب الفسل. وايفملة مستأنفة
التعفيض وفننا بيحف قصة إبفا يم لتكون ووطئة للمقصو) من ذحف ما حل بقوم لوك حني حييبوا  سيوهلم  فاملقصيو)  يو ميا 

 بعد قوله (قال فما خط كم أينا املفسلون). 
اآلية على خال  الرتوييب الييت جيفى علييه اصيطالح القيفان يف وفوييب قصي  وحان يف االبتدا  بيحف قوم لوك يف  يه  

األمييم املكيبيية اببتييدائنا بقييوم نييوح ع عييا) ع نييو) ع قييوم لييوك أن املناسيي ة لالنتقييال ميين وعيييد املشييفحني إىل العييلة ابألمييم 
بقوم لوك إذ قال هللا فينم (لعمفك إهنم املاضية أن املشفحني وصفوا انفا أبهنم يف يمفة سا ون فكانوا يف ولك الغمفة أش ه 

لف، سكفهتم يعمنون)  وألن العياب اليت عيب به قوم لوك حان حجا ة أنزلت علينم من السما  مش نة ابملطيف. وقيد 
ييت مطفا يف قوله وعاىل (ولقد أووا على القفية اليت أمطفت مطف السو ) وقوله (وأمطفان علينم حجا ة من سجيل) وألن 

حضييو  املالئكيية عنييد إبييفا يم وزوجييه عييلة إبمكييان ال عيي  فقييد وضييمنت بشييا هتا مبولييو) يولييد هلييا بعييد اليييأس ميين يف قصيية 
 الوال)ة. وذلك مثل ال ع  ابحلياة بعد املمات. 
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وملييا وجييه ا طيياب للنيييب صييلى هللا عليييه وسييلم بقولييه ( ييل أاتك) عييف  أن املقصييو) األصييل، وسييليته علييى مييا لقيييه ميين  
ويت ييع ذلييك وعييفيض ابلسييامعني حييني يقييفأ علييينم القييفان أو ييي لغنم أبهنييم صييائفون اىل مثييل ذلييك العييياب وكييييب قومييه. 

 الحتا) األس اب. 
ووقدم القول يف نظري ( ل أاتك حدي ) عند قوله وعاىل (و ل أاتك ن يأ ا صيم) يف سيو ة  ~  وأنيه يفتيتح بيه األخ يا   

 الفخمة املنمة. 
لجمييع ألن أصييله مصييد  ضييا   إذا مييال فييأطل  علييى اليييت  يييل إىل بيييت أحييد لينييزل والضيييف: اسييم يقييال للواحييد ول 

عنده. ع صا  ايا فيإذا ليوحظ أصيله أطلي  عليى الواحيد وييريه ومل يؤنثيوه وال نمعونيه وإذا ليوحظ االسيم مجعيوه للجماعية 
مني)  ووقدم يف سو ة احلجف وأنثوه لبنثى فقالوا أضيا  وضيو  وامفأة ضيفة و و  نا اسم مجع وليلك وصف ب(املكف 

 (قال إن  ؤال  ضيف،). 
واملعين به املالئكة اليت أظنف م هللا إلبفا يم عليه السالم فأخلوه أبهنم مفسلون من هللا لتنفيي العياب لقوم لوك ويا م  

ىل (و ييل أاتك ن ييأ هللا ضيييفا نظييفا لصييو ة جميييئنم يف  يئيية الضيييف حمييا ييي، امللكييني اليييين جييا ا )او) خصييما يف قولييه وعييا
 ا صم)  وذلك من االستعا ة الصو ية. 

ويف سيفف التكيوين مين التييو اة: أهنيم حيانوا ثالثيية. وعين ابين ع ياس: أهنييم جلييل وميكائييل وإسييفافيل. وعين عطيا : جليييل  
 وميكائيل ومعنما ملك اخف. 

فا  م أن ال يقييل  حييب املسيياففين عيين ولعييل سيي ب إ سييال ثالثيية ليقييع وشييكلنم يف شييكل الفجييال ملييا وعا فييه النيياس يف أسيي 
ثالثييية  فيييال. وذليييك أصيييل جيييفاين املخاط ييية بصييييغة املثيييىن يف حنيييو  قفيييا ن يييك  . ويف احليييدي   الواحيييد شييييطان واالثنيييان 

 شيطاانن والثالثة  حب  .  واه احلاحم يف املستد ك وذحف أن سنده صحيح. 
  تلفة لكل صنف مننا ملكه املوحل به.  وقد يكون س ب إ ساهلم ثالثة أن عياب قوم لو حان أبصنا  
ووصيفنم ابملكيفمني حيالم موجيه ألنيه ييو م أن ذليك إلحيفام إبيفا يم إاي يم حميا جيفت عا)ويه ميع الضييف و يو الييت سين  

القييفى  واملقصييو): أن هللا أحييفمنم بففييع الد جيية ألن املالئكيية مقفبييون عنييد هللا وعيياىل حمييا قييال (بييل ع ييا) مكفمييون) وقييال 
 او ني). (حفاما ح

 وظف  (إذ )خلوا عليه) يتعل  ب(حدي ) ملا فيه من معىن الفعل  أت خل م حني )خلوا عليه.  
وقوله (فقالوا سالما قال سالم) وقدم نظريه يف سو ة  و). وقفأ ايفمنو  (قال سالم). وقفأه محزة والكسيائ، (قيال سيلم)  

 بكسف السني وسكون الالم. 
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قوم منكفون) من حالم إبفا يم. والظا ف أنه قاله خفتا إذ ليس من اإلحفام أن نيا ف الزائيف بييلك  فالتقيديف:  يم وقوله (  
 قوم منكفون. 

واملنكييف: اليييت ينكييفه يييريه  أت ال يعففييه. وأطليي   نييا علييى ميين ينكييف حالييه ويظيين أنييه حييال يييري معتييا)  أت رشييى أنييه  
  أى أيدينم ال وصل إليه نكف م وأوجس مننم خيفة) ومنه قول األعشى:          مضمف سو   حما قال يف سو ة  و) (فلما 

وأنكييفوين ومييا حييان اليييت نكيييفت                      ميين احلييوا)ث إال الشيييب والصييلعا أت ضيييف إبييفا يم وقييدمت يف   
 سو ة  و). 

يم حا) عن املكان الييت نيزل فييه الضييو  إىل و( اغ) مال يف املش، إىل جانب  ومنه:  ويان الثعلب. واملعىن: أن إبفا  
 أ له  أت إىل بيته اليت فيه أ له. 

 ويف التو اة: أنه حان جالسا أمام ابب خيمته حتت شجفة وأنه أنزل الضيو  حتت الشجفة.  
و عيه عليى وقال أبو ع يد القاسم بن سالم: إن الفويان ميل يف املشي، عين االسيتوا  إىل ايفانيب ميع إخفيا  إ ا)ويه ذليك و  

 يا التقييد الفايب والز شفت وابين عطيية فيانتز  منيه الز شيفت أن إخفيا  إبيفا يم ميليه إىل أ ليه مين حسين الضييافة حييال 
 يو م الضيف أنه يفيد ان اضف هلم شيئا فلعل الضيف أن يكفه عن ذلك ويعي ه و يا منز  لطيف. 

 سمى  بلوطات  فا  من أ ض جلون. وحان منزل إبفا يم اليت جفت عنده  يه القصة مبوضع ي 
ووصف العجل  نا ب  يني    ووصف يف سو ة  و) رنيي  أت مشوت فنو عجل يني شواه وقفبه إلينم  وحان الشوا  

 أسف  ط خ أ ل ال ا)ية وقام امفؤ القيس ييحف الصيد:          
قيديف معجيل فقييد  قيديف  ب  معجيل  ومل يقييد  فظل طناة اللحم ميا بيني منضي                       صيفيف شيوا  أو   

 صفيف شوا   ألنه معلوم. 
ومعىن (قفبه) وضعه قفي ا مننم  أت مل ينقلنم مين جملسينم إىل موضيع اخيف بيل جعيل الطعيام بيني أييدينم. و ييا مين متيام  

 :          اإلحفام للضيف لال  ما يطعمه العايف والسائل فإنه يدعى اىل مكان الطعام حما قال الففز)ل
فقلت إىل الطعام فقال مننم                      ففي  اسيد األنيس الطعاميا وجمي،  الفيا  لعطيف أفعيال (فيفاغ  فجيا     

 فقفبه) للداللة على أن  يه األفعال وقعت يف سفعة  واإلسفا  ابلقفى من متام الكفم  وقد قيل: خري الل عاجله. 
 تمال من مجلة (قفبه إلينم). ومجلة (قال أال دحلون) بدل اش 
و(أال) حلمة واحدة  و ، حف  عفض  أت  ي ة يف حصول الفعيل الييت ويدخل علييه. و ي،  نيا متعينية للعيفض لوقيو   

 فعل القول بدال من فعل (قفبه إلينم)  وال اسن جعلنا حلمتني من مهزة استفنام لإلنكا  مع (ال) النافية. 
ام بني يديه زاي)ة يف اإلحفام إبظنا  احلف  على ما ينفع الضيف وإن حان وضع والعفض على الضيف عقب وضع الطع 

الطعيام بيني يدييه حافييا يف متكينيه منييه. وقيد اعتيل ذليك إذان عنيد الفقنيا  يف الييدعوة اىل اليوالئم ليال  جميف) وجيو) مائييدة 
 طعام أو سففة  إذ نوز أن وكون قد أعدت لغري املدعو. 
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نم خيفة) فصيحة إلفصاحنا عن مجلة مقيد ة يقتضيينا  بي  املعيىن  أت فليم أيحليوا فيأوجس ميننم والفا  يف (فأوجس من 
خيفة  حقوله (أن اضفب بعصاك ال حف فانفل )  وقد صفح بيلك يف سو ة  و) (فلما  أى أيدينم ال وصل إليه)  أت إىل 

 العجل  (نكف م وأوجس مننم خيفة). 
 م نظريه يف سو ة  و). و(أوجس) أحس يف نفسه ومل يظنف  ووقد 
 وقوهلم له (ال ختف) ألهنم علموا ما يف نفسه  ا ظنف على مالضه من ا و   ووقدم نظريه يف سو ة  و).  
والغالم اليت بشفوه به  و إسحال ألنه  و ابن سا ة  و و الييت وقعيت ال شيا ة بيه يف  ييه القصية يف التيو اة  ووصيف  

شيا ة بيه يف سييو ة الصيافات فنيو إياعييل ووصييف ب(حلييم) ولييلك فيامفأة إبييفا يم  نيا ب(علييم)  وأميا اليييت ذحيفت ال 
احلا)ث عننا  نا  ، سا ة  و ، اليت ولدت بعد أن أيست  أما  اجف فقد حانت فتاة ولدت يف مقت ل عمف ا. وأق ليت 

 سو ة  و) (وامفأوه قائمة). امفأوه حني يعت ال شا ة هلا بغالم  أت أق لت على جملس إبفا يم مع ضيفه  قال وعاىل يف 
وحان النسا  اضفن جمالس الفجال يف بيوهتن مع أزواجنن ويواحلننم. ويف املوطأ  قال مالك: ال ابس أن حتضف املفأة مع  

 زوجنا وضيفه ودحل معنم  . 
 والصفة: الصياح  ومنه اشت  الصفيف.  
 و (يف) للظففية اقازية و ، املالبسة.  
وصك الوجه عند التعجب عا)ة النسا  أايمئي. ونظريه وضع اليد على الفم يف قوله وعاىل (فف)وا أيدينم والصك: اللطم   

 يف أفوا نم). 
   
 

 4150صفحة : 
 
 وقوله (عجوز عقيم) خل ضيو   أت أان عجوز عقيم.   
 السين ملالزمية العجيز ليه والعجوز: فعول مبعىن فاعل و يو يسيتوت يف املييحف واملؤني  مشيت  مين العجيز ويطلي  عليى حيل  

 يال ا. 
والعقيم: فعيل مبعىن مفعول  و و يستوت فيه امليحف واملؤن  إذا جفى على موصيو  مؤني   مشيت  مين عقمنيا هللا  إذا  

 خلقنا ال حتمل  نني  وحانت سا ة مل حتمل ق . 
 وقول املالئكة (حيلك قال  بك) اإلشا ة إىل احلا)ث و و الت شري بغالم.  
 ا  للتش يه  أت مثل قولنا: قال  بك فنحن بلغنا ما أمفان بت ليغه. والك 
ومجلة (إنه  و احلكيم العلييم) وعلييل يفملية (حييلك قيال  بيك) املتقضيية أن املالئكية ميا أخيلوا إبيفا يم إال و ليغيا مين هللا  

ميا يفييده  وعلييم ال رفيى علييه حاهليا وأن هللا صا)ل وعده وأنه ال موقع لتعجب امفأة إبفا يم ألن هللا حكيم يدبف وكوين 
 من العجز والعقم. 
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و يه احملاو ة بني املالئكة وسا ة امفأة إبفا يم وقع مثلنا بيننم وبني إبفا يم حما ق  يف سو ة احلجف  فحك،  نا ما )ا   
يف سيو ة  يو) قاليت (اي  بيننم وبني سا ة  وحك،  ناك ميا )ا  بييننم وبيني إبيفا يم واملقيام واحيد  واحلالية واحيدة حميا بيني

 ويلتا الد وأان عجوز و يا بعل، شيخا إن  يا لش،  عجيب). 
[ 33[ لنفسييل علييينم حجييا ة ميين طييني]32[ قييالوا إان أ سييلنا إىل قييوم جمييفمني]31(قييال فمييا خطيي كم أينييا املفسييلون] 

) ذحيفه يف اايت أخيفى أهنيم [) علم إبيفا يم مين ضياو هتم فيميا ذحيف يف  ييه اآليية وميا و  34مسومة عند  بك للمسففني]
مالئكة مفسلون من عند هللا فسأهلم عن الشأن اليت أ سلوا ألجله. وإمنا سأهلم بعد أن قفا م جفاي على سينة الضييافة أن 
ال يسيأل الضييف عين الغيفض الييت أو )ه ذليك املنيزل إال بعيد اسيتعدا)ه للفحييل حييال يتيو م سيةمة مضييفه مين نزوليه بيه  

إن حان مستطيعا  و م وإن حيانوا قيد بشيفوه أبميف عظييم إال أنيه مل يعليم  يل ذليك  يو قصيا ى ميا جيا وا وليعينه على أمفه 
 ألجله. 

 وحك، فعل القول بدون عاطف ألنه يف مقاولة ضاو ة بينه وبني ضيفه.  
ضييفه و يو مين والفا  فيما حكي، مين حيالم إبيفا يم فصييحة مؤذنية بكيالم ضييو  انشيى  عين احملياو ة الواقعية بينيه وبيني  

عطف حالم على حالم متكلم اخف ويقع حثريا يف العطف ابلواو حنو قوله وعاىل حكاية عن إبفا يم (قال ومين ذ يييت) بعيد 
قوله وعاىل (قال إين جاعلك للناس إماميا) وقوليه حكايية عليى نيوح (قيال وميا علمي، مبيا حيانوا يعمليون). فيإبفا يم خاطيب 

 ح الكالم العفيب بع ا ة (فما خط كم أينا املفسلون). املالئكة بلغته ما يؤ)ت مثل بفصي
 ووقديف احمليو : إذ حنتم مفسلني من جانب هللا وعاىل فما خط كم اليت أ سلتم من أجله.  
وقد علم إبفا يم أن نزول املالئكة بتلك الصو ة ال وكون مبجف) بشيا وه اببين يوليد ليه ولزوجيه إذ حانيت ال شيا ة حتصيل ليه  

ن ميين علييم الن ييو ة أن إ سييال املالئكيية إىل األ ض بتلييك الصييو ة ال يكييون إال  طييب قييال وعيياىل (مييا ونييزل ابلييوح،  فكييا
 املالئكة إال ابحل  وما حانوا إذن منظفين). 

 وا طب: احلدث العظيم والشأن املنم  وإضافته إىل ضمري م أل)هل مالبسة.  
الئكة إال ابحل . وخياط نم بقوليه (أينيا املفسيلون) ألنيه ال يعيف  ميا واملعىن: ما ا طب اليت أ سلتم ألجله إذ ال ونزل امل 

يسييمينم بييه إال وصييف أهنييم املفسييلون  واملفسييلون ميين صييفات املالئكيية حمييا يف قولييه وعيياىل (واملفسييالت عففييا) علييى أحييد 
 وفسريين. 

 األعفا  وسو ة  و).  واملفا) ابلقوم اقفمني أ ل سدوم وعمو ية  و م قوم لوك  وقد وقدمت قصتنم يف سو ة 
واإل سال اليت يف قوله (لنفسل علينم حجا ة من طني) مستعمل يف الفمي، جميازا حميا يقيال: أ سيل سينمه عليى الصييد   

 و يا اإل سال يكون بعد أن أصعدوا احلجا ة إىل ايفو وأ سلتنا علينم  وليلك ييت مطفا يف بعض اآلايت. 
 س الختال  معىن اللفظني. وحصل بني (أ سلنا) وبني (لنفسل) جنا 
واحلجا ة: اسم مجع للحجف  ومعىن حون احلجا ة من طني: أن أصلنا طني حتجف بصينف النيا   و ي، حجيا ة بفحانيية مين   

حليت قيفتنا األ ض مين ايفنية الييت صيا ت ريرية ويدعى الييوم ريرية ليوك وأصيعد ا انميوس إهلي، بضيغ  جعليه هللا يففيع 
 و فنزلت على قفى قوم لوك فأ لكتنم  وذلك أبمف التكوين بواسطة القوى امللكية. ا ا ج من اللحان إىل ايف
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 واملسومة: اليت علينا املسومة أت العالمة  أت علينا عالمات من ألوان ودل على أهنا ليست من احلجا ة املتعا فة.  
   
 

 4151صفحة : 
 
 ومعىن (عند  بك) أن عالماهتا لل  هللا ووكوينه.   
سففون: املففطون يف العصيان  وذلك بكفف م وشيو  الفاحشة فينم  فاملسففون: القوم اقفمون  عيدل عين ضيمري م وامل  

 إىل الوصف الظا ف  لتسجيل إففاطنم يف اإلجفام. 
[ ووفحنيا فينيا ايية للييين ريافون 36[ فما وجدان فينا يري بييت مين املسيلمني]35(فأخفجنا من حان فينا من املؤمنني] 
[)  يييه ايفمليية ليسييت ميين حكاييية حييالم املالئكيية بييل  يي، ويييييل لقصيية ضيياو ة املالئكيية مييع إبييفا يم  37عييياب األليييم]ال

والفييا  يف (فأخفجنييا) فصيييحة ألهنييا وفصييح عيين حييالم مقييد   ييو مييا ذحييف يف سييو ة  ييو) ميين جميي،  املالئكيية إىل لييوك ومييا 
إبخفاج من حان فينا من املؤمنني فأخفجو م. وضمري أخفجنيا  حدث بينه وبني قومه  فالتقديف: فحلوا بقفية لوك فأمفان م

 ضمري عظمة ايفاللة. 
وإسنا) اإلخفاج إىل هللا ألنه أمف به املالئكة أن ي لغوه لوطيا  وألن هللا يسيف إخيفاج امليؤمنني ويياهتم إذ أخيف نيزول احلجيا ة  

 إىل أن خفج املؤمنون و م لوك وأ له إال امفأوه. 
ؤمنني) لإلشا ة إىل أن إ اهنم  و س ب يياهتم  أت إ ياهنم بليوك. والتع يري عنيه ب(املسيلمني) ألهنيم ال وعل عننم ب(امل 

نيب وإ ان األن يا  إسالم قال وعاىل (وأوصى هبا إبفا يم بنيه ويعقوب اي بين إن هللا اصطفى لكم الدين فال متيوون إال وأنيتم 
 مسلمون). 

مل يتقييدم هلييا ذحييف لكوهنييا معلوميية ميين اايت أخييفى حقولييه (ولقييد أوييوا علييى القفييية اليييت وضييمري (فينييا) عائييد إىل القفييية و  
 أمطفت مطف السو ). 

ووففيع (فما وجدان) وففيع خل على خل  وفعل (وجدان) معىن علمنا ألن (وجد) من أخوات (ظن) فمفعوله األول قوله  
 ضل املفعول الثاين.  (من املسلمني) و(من) مزيدة لتأحيد النف، وقوله (فينا) يف

وإمنيا قييال (فأخفجنييا ميين حيان فينييا ميين املييؤمنني فمييا وجيدان فينييا يييري بيييت مين املسييلمني) )ون أن يقييول: فأخفجنييا لوطييا  
وأ ل بيته قصدا للتنويه بشأن اإل ان واإلسالم  أت أن هللا يا م مين العيياب ألجيل إ ياهنم مبيا جيا  بيه  سيوهلم ال ألجيل 

ن حوهنم أ ل بيت لوك ألهنم احنصف فينم وصف (املؤمنني) يف ولك القفية  فكان حالكل، اليت احنصيف أهنم أ ل لوك  وأ
 يف فف) معني. 

 واملؤمن:  و املصدل مبا نب التصدي  به.  
 واملسييلم املنقييا) إىل مقتضييى اإل ييان وال ييياة إال مبجمييو  األمييفين  فحصييل يف الكييالم مييع التفيينن يف األلفيياجل اإلشييا ة إىل 

 التنويه بكلينما وإىل أن النجاة ابجتماعنما. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



واآلية وشري إىل أن امفأة لوك حانت وظنف االنقيا) إىل زوجنا ووضمف الكفف و االة أ ل القفية على فسا) م  قال وعياىل  
ف يت لوك حان  (ضفب هللا مثال لليين حففوا امفأة نوح وامفأة لوك حانتا حتت ع دين من ع ا)ان صاحلني فخانتامها) اآلية  

حلييه ميين املسييلمني ومل يكيين حلييه ميين املييؤمنني فليييلك مل ييين  مييننم ف يييت لييوك حييان حلييه ميين املسييلمني ومل يكيين حلييه ميين 
 املؤمنني فليلك مل ين  مننم إال اليين اوصفوا ابإل ان واإلسالم معا. 

و وعلي  ونجييزت  ووجيدان الشي، : إ) احيه والوجدان يف قوله (فميا وجيدان) ميفا) بيه وعلي  عليم هللا ابملعليوم بعيد وقوعيه و ي 
 وحتصيله. 

ومعىن (ووفحنا فينا اية) أن القفية بقيت خفااب مل وعمف  فكان ما فينا من اك  ا فاب اية لليين رافون عيياب هللا  قيال  
ا إىل قيوم جميفمني) وعاىل يف سو ة  و) (وإهنا لس يل مقيم)  أو يعو) الضيمري إىل ميا يؤخيي مين جمميو  قوليه (قيالوا إان أ سيلن

 على دويل الكالم ابلقصة  أت وفحنا يف قصتنم. 
 والرتك حقيقته: مفا قة شخ  شيئا حصل معه يف مكان ففا ل ذلك املكان وأبقى منه ما حان معه  حقول عنرتة:           
   فرتحته جز  الس ا  ينشنه ويطل  على التس ب يف إنا) حالة وطول  حقول النابغة:          
فيال ورتحييين ابلوعيييد حيأنينييي،                      إىل النيياس مطلي، بييه القيا  أجييفب بتشيي يه إبقيا  ولييك احلالية فيييه ابلشيي،    

 املرتوك يف مكان. ووجه الش ه عدم التغري. 
ظييري مييا يف واليرتك يف اآلييية: حناييية عيين إبقييا  الشي،  يف موضييع )ون مفا قيية التييا ك  أو  ييو جمياز مفسييل يف ذلييك فيكييون ن 

 بيت النابغة. 
والييين رييافون العييياب:  ييم املؤمنييون ابل عيي  وايفييزا  ميين أ ييل اإلسييالم وأ ييل الكتيياب )ون املشييفحني فييإهنم ملييا مل ينتفعييوا  

بداللة مواقع االستئصال على أس اب ذلك االستئصال نزلت )اللة ايته ابلنسي ة إليينم منزلية ميا لييس آبيية حميا قيال وعياىل 
 ن من را  وعيد). (فيحف ابلقفا

   
 

 4152صفحة : 
 
واملعىن: أن اليين رافون اوعظوا آبية قوم لوك فياجتن وا مثيل أسي اب  الحنيم  وأن الييين أشيفحوا ال يتعظيون فيوشيك أن   

 ينزل علينم عياب أليم. 
انه وجنيييو)ه [ فأخيييي39[ فتيييوىل بفحنيييه وقيييال سيياحف أو جمنيييون]38(ويف موسييى إذ أ سيييلناه إىل ففعيييون بسيييلطان م ييني]  

[) قوله (ويف موسيى) عطيف عليى قوليه (فينيا ايية) والتقيديف: ووفحنيا يف موسيى ايية  فنييا 40فن يان م يف اليم و و مليم]
العطف من عطف مجلة على مجلة لتقديف فعل: وفحنا  بعد واو العطف  والكلم على حي  مضيا  أت يف قصية موسيى 

  فيكون الرتك املقد  يف حف  العطف مفا)ا به جعل الداللة ابقيية فكأهنيا حني أ سلناه إىل ففعون بسلطان م ني فتوىل اخل
 مرتوحة يف املوضع ال ونقل منه حما وقدم انفا يف بيت عنرتة. 
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وأعقييب قصييية قييوم ليييوك بقصييية موسييى وففعيييون لشييينفة أمييف موسيييى وشييفيعته  فيييالرتك املقيييد  مسييتعمل يف جمازييييه املفسيييل  
ل استخدام الضمري يف قول معاوية بن ماليك امللقيب معيو) احلكميا   لق يوه بيه لقوليه يف واالستعا ة. ويف الواو استخدام مث

 ذحف قصيدوه  :          
 أعو) مثلنا احلكما  بعيدت                      إذا ما أحل  يف احلدكن اناب   
: أن قصيية موسييى اييية )ائميية. وعق ييت إذا نييزل السييما  أب ض قييوم                       عينيياه وإن حييانوا يضابيييا واملعييىن  

قصة قوم لوك بقصة موسى وففعون ملا بيننما من وناسب يف أن العياب اليت عيب به األمتيان عيياب أ ضي، إذ عييب 
قيوم لييوك ابحلجيا ة اليييت  ي، ميين طيني  وعيييب قييوم ففعيون ابلغييفل يف ال حيف. ع ذحييف عيا) ونييو) وحيان عييياهبما ييياواي إذ 

 ) ابلصاعقة. عيبت عا) ابلفيح ونو 
والسيلطان امل يني: احلجية الواضيحة و ي، املعجيزات الييت أظنف يا لففعيون مين انقيالب العصيا حيية  وميا وال يا مين اآلايت  

 الثمان. 
 والتويل حقيقته: االنصفا  عن املكان.  
 والفحن حقيقته: ما يعتمد عليه من بنا  وحنوه  ويسمى ايفسد  حنا ألنه عما) عمل اإلنسان.  
ه (فتوىل بفحنه) متثيل هليئة  فضه )عوة موسى هبيئة املنصف  عن شخ  وإبيفا) قوله (بفحنه) مت التمثييل وليواله لكيان وقول 

 قوله (ووىل) جمف) استعا ة. 
 وال ا  للمالبسة  أت مالبسا  حنه حما يف قوله (أعفض وأنى  ان ه).  
لومه هللا عليه  أت يؤاخيه به. واملعىن: أنه مسيتوجب العقياب  واملليم: اليت نعل يريه الئما عليه  أت و و مينب ذن ا ي 

 حما قال (فال ولوموين ولوموا أنفسكم). 
واملعىن أن قصة موسى وففعون اية لليين رافون العياب األليم فيجتن ون مثل أس اب ما حل بففعون وقومه من العياب  

اليييت أ سييل إليييه  وأن اليييين ال رييافون العييياب ال و يي، األسيي اب اليييت ظنييفت يف مكييابفة ففعييون عيين وصييدي  الفسييول 
يؤمنون ابل ع  وايفزا  ال يتعظون بيلك ألهنم ال يصدقون ابلنواميس اإلهلية وال يتدبفون يف )عوة أ ل احل  فنم ال يزاليون 
معفضييني سيياخفين عيين )عييوة  سييوهلم متكييلين عليييه  مكييابفين يف )الئييل صييدقه  فيوشييك أن اييل هبييم ميين مثييل مييا حييل 
 بففعون وقومه  ألن ما جاز على املثل نوز على املماثل  وقد حان املسلمون يقولون: إن أب جنل ففعون  يه األمة. 

[) نظم  يه اآلية مثل 42[ ما وي  من ش،  أوت عليه إال جعلته حالفميم]41(ويف عا) إذ أ سلنا علينم الفيح العقيم] 
 تقل إىل العلة أبمة من األمم العفبية و م عا) و م أشنف العفب ال ائدة. نظم قوله (ويف موسى إذ أ سلناه إىل ففعون) ان

واليفيح العقيييم  يي،: ا لييية مين املنييافع اليييت وفجييى هلييا اليفايح ميين إك ة السييحاب وسييوقه  ومين إلقيياح األشييجا  بنقييل يييلة  
 يا الوصف مليا حيان مشيتقا  يا  يو اليحف من نا  إىل اإلانث من أشجا  ا  أت الفيح اليت ال نفع فينا  أت  ، ضا ة. و 

من خصائ  اإلانث حان مسيتغنيا عين حليال  يا  التأنيي  ألهنيا ييؤوى هبيا للفيفل بيني الصينفني والعيفب يكف يون العقيم يف 
مواشينم  أت  يح حالناقة العقيم ال وثمف نسال وال ) ا  فوصف الفيح ابلعقيم وش يه بليغ يف الشؤم  قيال وعياىل (أو أيويينم 

 م عقيم). عياب يو 
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ومجلة (ما وي  من ش،  أوت عليه إال جعلته حالفميم) صفة كنية  أوحيال  فنيو ا وقيا  يف مضيفة  ييا اليفيح فإنيه ال ينفيع  
 وأنه يضف أضفا ا عظيمة. 

 وصيغ (وي ): بصيغة املضا   الستحضا  احلالة العجي ة.  
    
 

 4153صفحة : 
 
لتأحيد النف، والنكفة اقفو ة ب(من)  ييه نصيف يف نفي، ايفينس ولييلك  و(ش، ) يف معىن املفعول ل(وي ) فإن (من)   

حانت عامة  إال أن  يا العموم  ص  بدليل العقل ألن الفيح إمنا و ل، األشيا  اليت متف علينا إذا حان شيأهنا أن يتطيفل 
و لي، اليداي  واألشيجا  والنياس وال نيائم  إلينا ال لى  فإن الفيح ال و ل، ايف ال وال ال حا  وال األو)ية و ، متيف علينيا وإمنيا 

 ومثل قوله وعاىل (ودمف حل ش،  أبمف  هبا). 
ومجلة (جعلته حالفميم) يف موضع احلال مين ضيمري (اليفيح) مسيتثناة مين عميوم أحيوال (شي، ) ي يني املعيف   أت ميا ويي   

 من ش،  أوت عليه يف حال من أحوال ودمري ا إال يف حال قد جعلته حالفميم. 
 الفميم: العظم اليت بل،. يقال:  م العظم  إذا بلى  أت جعلته مفتتا. و  
واملعييىن: ويف عييا) اييية لليييين رييافون العييياب األليييم إذ أ سييل هللا علييينم الييفيح. واملييفا): أن اآلييية حائنيية يف أسيي اب إ سييال  

يحييي  ميين مثييل مييا حييل هبييم أ ييل الييفيح علييينم و يي، أسيي اب وكيييي نم  ييو)ا وإشييفاحنم اب  وقييالوا (ميين أشييد منييا قييوة)  ف
اإل ان. وأما اليين ال رافون العياب األليم مين أ يل الشيفك فنيم مصيفون عليى حفيف م حميا أصيفت عيا) فيوشيك أن ايل 

 هبم من جنس ما حل بعا). 
مين [ فما اسيتطاعوا 44[ فعتوا عن أمف  هبم فأخيهتم الصاعقة و م ينظفون]43(ويف نو) إذ قيل هلم متتعوا حىت حني] 

[) أو عييت قصيية عيا) بقصيية نييو) لتقا هنمييا يال يا يف القييفان ميين أجيل أن نييو) عاصييفت عييا)ا 45قييام ومييا حييانوا منتصيفين]
 وخلفتنا يف عظمة األمم  قال وعاىل (واذحفوا إذ جعلكم خلفا  من بعد عا)) والشتنا مها بني العفب. 

 (ويف نو)) عطف على (يف عا)) أو على(وفحنا فينا اية).  
املعىن: ووفحنا اية للمؤمنني يف نو) يف حال قد أخيهتم الصاعقة  أت يف )اللة أخيي الصياعقة إاي يم  عليى أن سي  ه  يو و  

إشييفاحنم ووكيييي نم وعتييو م عيين أمييف  هبييم  فيياملؤمنون اعتييلوا بتلييك فسييلكوا مسييلك النجيياة ميين عواق نييا  وأمييا املشييفحون 
 ا وقعت فيه نو). فإصفا  م على حفف م سيوقعنم يف عياب من جنس م

و يييا القييول اليييت ذحييف  نييا  ييو حييالم جييامع ملييا أنييي  م بييه صيياحل  سييوهلم وذحييف م يييه ميين حنييو قولييه (وبييوأحم يف األ ض  
وتخيون من سنوهلا قصو ا وونحتون من ايف ال بيوات) وقوله (أورتحون فيما  نا امنني يف جنات وعيون وز و  وذل طلعنا 

األ ض واسيتعمفحم فينيا). وحنيو ذليك  يا ييدل عليى أهنيم أعطيوا ميا  يو متيا   أت نفيع يف  ضيم) وقوله ( و أنشأحم من 
الدنيا فإن منافع الدنيا زائلة  فكانت األقوال اليت قاهلا  سوهلم ويحريا بنعمة هللا علينم نمعنا (متتعوا حىت حني)  على أنه 
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لقييفان إال يف  يييا املوضييع  فقييد علمييت ميين املقدميية نييوز أن يكييون  سييوهلم قييال هلييم  يييه الكلميية ايفامعيية ومل حتييك يف ا
 السابعة من مقدمات  يا التفسري أن أخ ا  األمم ديت موزعة على قصصنم يف القفان. 

فقوله (متتعوا) أمف مستعمل يف إابحة املتا . وقد جعل املتا  مبعىن النعمة يف مواضيع حثيرية حقوليه وعياىل (وميا احليياة اليدنيا  
 تا ) قوله (وإن أ) ت لعله فتنة لكم ومتا  إىل حني). يف اآلخفة إال م

واملفا) ب(حني) زمن م نم  جعل هناية ملا متعوا به من النعم فإن نعم الدنيا زائلة  وذلك األجل: إما أن يفا) به أجل حل  
 واحد مننم اليت ينتن، إليه حياوه  وإما أن يفا) به أجل األمة اليت ينتن، إليه بقاؤ ا. 

و قوله ( تعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى) فكما قيال هللا للنياس عليى لسيان ضميد صيلى هللا علييه وسيلم لعليه و يا حن 
 قاله لثمو) على لسان صاحل عليه السالم. 

وليس قوله (إذ قيل هلم متتعوا حىت حني) مبشري إىل قوله يف اآلية األخفى (فعقفو ا فقال متتعوا يف )ا حم ثالثة أايم) وحنيوه  
ألن ذلك األمف مستعمل يف اإلنيا  والتأييس من النجاة بعد ثالثة أايم فال يكون لقوله بعده (فعتوا عن أمف  هبم) مناس ة 

 لتعقي ه به ابلفا  ألن اليت وفيده الفا  يقتض، أن ما بعد ا مفوب يف الوجو) على ما ق لنا. 
عين)  أت فأعفضيوا عميا أميف م هللا عليى لسيان  سييوله والعتيو: الكيل والشيدة. وضيمن (عتيوا): معيىن أعفضيوا  فعيدت ب( 

 صاحل عليه السالم. 
 وأخي الصاعقة إاي م إصابتنم إاي م إصابة وش ه أخي العدو عدوه.  
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ومجلة (و م ينظفون) حال من ضمري النصب يف (أخيهتم)  أت أخيهتم يف حال نظف م إىل نزوهلا  ألهنم ملا  أوا بوا قنا   
لشديدة علموا أهنا يري معتا)ة فاستشففوا ينظفون إىل السحاب فنزليت عليينم الصياعقة و يم ينظيفون. وذليك  يول عظييم ا

زاي)ة يف العياب فإن النظف إىل النقمة يزيد صاح نا أملا حما أن النظف إىل النعمة يزيد املنعم مسفة  قيال وعياىل (وأيفقنيا ال 
 ففعون وأنتم ونظفون). 

 (الصعقة) بدون ألف.  وقفأ الكسائ، 
وقوله (فما استطاعوا من قيام) وففيع على (و م ينظفون)  أت فما استطاعوا أن يدفعوا ذلك حني  ؤيتنم بوا) ه. فالقييام  

جماز للدفا  حما يقال:  يا أمف ال يقوم له أحد  أت ال يدفعه أحد. ويف احلدي   يضيب يضي ا ال يقيوم ليه أحيد    أت 
   ليلك. فما استطاعوا أت )فا 

 وقوله (وما حانوا منتصفين) أت مل ينصف م حىت يكونوا منتصفين ألن انتصف مطاو  نصف  أت ما نصف م أحد فانتصفوا.  
[) قفأ ايفمنيو  (وقيوم) ابلنصيب بتقيديف (اذحيف)  أو بفعيل ضييو  ييدل 46(وقوم نوح من ق ل إهنم حانوا قوما فسقني] 

 أ لكنا قوم نوح  و يا من عطف ايفمل وليس من عطف املفف)ات. عليه ما ذحف من القص  ق له  وقديفه: و 
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 وقفأ أبو عمفوا ومحزة والكسائ، ويعقوب وخلف ابيفف عطفا على (نو)) على وقديف:ويف قوم نوح.  
 ومعىن (من ق ل) أهنم أ لكوا ق ل أولئك فنم أول األمم املكيبني  سوهلم أ لكم.  
ليل ملا وضمنه قوله (قوم نوح من ق ل). ووقديف حوهنم اييه للييين ريافون العيياب: مين  ومجلة (إهنم حانوا قوما فاسقني) وع 

 حوهنم عوق وا وأن عقاهبم ألهنم حانوا قوما فاسقني. 
وأخف الكالم عليى قيوم نيوح مليا عيفض مين جتياذب املناسي ات فيميا أو ) مين اايت العيياب لبميم املييحو ة انفيا مبيا علمتيه  

من ق ل ون ينا على وجه  الفة عا)ة القفان يف وفويب حكاية أحيوال األميم عليى حسيب ويفوي نم  سابقا. وليلك حان قوله
 يف الوجو). 

وقد أومأ قوله (من ق ل) إىل  يا ومثله قوله وعاىل (وأنه أ لك عا)ا األوىل ونيو) فميا أبقيى وقيوم نيوح مين ق يل إهنيم حيانوا  
  م أظلم وأطغى). 

[) مليا حانيت شي نة نفياة ال عي  قائمية عليى ويو م اسيتحالة إعيا)ة األجسيام بعيد 47ملوسعون](والسما  بنينا ا أبيد وإان  
فنائنيا أعق يت هتدييد م مبيا يقيوض وييومهنم فوجيه إلييه ا طياب يييحف م أبن هللا خليي  أعظيم املخلوقيات ومل وكين شييئا فييال 

ليي  السييماوات األ ض أحييل ميين خليي  النيياس وعييد إعييا)ة األشيييا  الفانييية ابلنسيي ة إلينييا إال شيييئا يسييريا حمييا قييال وعيياىل ( 
 ولكن أحثف الناس ال يعلمون). 

و يه ايفملة وايفمل املعطوفة علينا إىل قوله (إين لكم منه نييف م ني) معرتضة بني مجلية (وقيوم نيوح مين ق يل) اخل ومجلية  
 (حيلك ما أوى اليين من ق لنم من  سول) اآلية. 

ظيم  ليول يشيا ده النيياس  وعطيف علييه خلي  األ ض عطييف الشي،  عليى  الفييه وابتيد  للي  السيما  ألن السييما  أع 
القرتان املتخالفني يف ايفامع ا يايل. وعطف علينا خل  أجناس احليوان ألهنا قفي ة لبنظا  ال يكليف النظيف فينيا والتيدبف 

 يف أحواهلا ما يف   األذ ان. 
 فيما ي دوا لبنظا  ش يه ابلق ة ونصب الق ة يدعى بنا . واستعري  ل  السما  فعل ال نا  ألنه منظف السما   
و يا استدالل أبثف ا ل  اليت عاينوا أثفه ومل يشندوا حيفيته  ألن أثفه ين ئ عن عظيم حيفيتيه  وأهنيا أعظيم  يا يتصيو  يف   

 حيفية إعا)ة األجسام ال الية. 
للقيوة  ووقيدم عنيد قوليه وعياىل (واذحيف ع يدان )او) ذا األييد) واأليد: القوة. وأصله مجع يد  ع حثف إطالقه حىت صا  ايا  

 يف سو ة  ~. 
 واملعىن: بنينا ا بقد ة ال يقد  أحد مثلنا.  
ووقد  (السما ) على عامله لال تمام به  ع بسلوك طفيقة االشتغال زا)ه وقوية ليتعل  املفعول بفعله مفوني: مفة بنفسه   

 قوة وكف  ايفملة. وزيد دحيده ابلتيييل بقوله (وإان ملوسعون). والواو اعرتاضية. ومفة بضمريه  فإن االشتغال يف 
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واملوسع:اسيم فاعييل ميين أوسيع  إذا حييان ذا وسييع  أت قييد ة. ووصيا يف جائييية ميين السييعة  و ي، امتييدا) مسيياحة املكييان   

منيا يف (و محييت وسيعت حيل شي، )  ووفيفة امليال مثييل ضيد الضيي   واسيتعري معنا يا لليوففة يف أشييا  مثيل األفيفا) مثيل عمو 
(لينفي  ذو سييعة ميين سيعته)  وقولييه (وعلييى املوسيع قييد ه)  وجييا  يف أيائيه وعيياىل الواسييع (إن هللا واسيع عليييم). و ييو عنييد 

واسع عليم) إجفائه على اليات يفيد حمال صفاوه الياوية: الوجو)  واحلياة  والعلم  والقد ة  واحلكمة  قال وعاىل (إن هللا 
 ومنه قوله  نا (وإان ملوسعون). 

 وأحد ا ل رف  (إن) لتنزيل املخاط ني منزلة من ينكف سعة قد ة هللا وعاىل إذ أحالوا إعا)ة املخلوقات بعد بال ا.   
[) القيييول يف وقيييد  األ ض عليييى عامليييه ويف جمييي،  طفيقييية االشيييتغال حيييالقول يف 48(واأل ض ففشييينا ا فييينعم املا يييدون] 
 والسما  بنينا ا). وحيلك القول يف االستدالل بيلك على إمكان ال ع . (
من )قائ  فخف اليدين: أن ذحيف األميم األ بيع لإلشيا ة إىل أن هللا عييهبم مبيا  يو مين أسي اب وجيو) م  و يو اليرتاب وامليا   

عييون ابمليا   وأ ليك عييا)ا واهليوا  والنيا   و يي، عناصيف الوجيو)  فأ لييك قيوم ليوك ابحلجييا ة و ي، مين طييني  وأ ليك قيوم فف 
 ابلفيح و و  وا   وأ لك نو)ا ابلنا . 

 واستغىن  نا عن إعا)ة (أبيد) لداللة ما ق له عليه.  
والفييفش: بسيي  الثييوب وحنييوه للجلييوس واالضييطجا   ويف (ففشيينا ا) اسييتعا ة و عييية  شيي ه وكييوين هللا األ ض علييى حاليية  

 ال س  بففش ال ساك وحنوه. 
اللة على قد ة هللا وحكمته إذ جعل األ ض م سوطة ملا أ ا) أن نعل على سطحنا أنوا  احليوان  ش، ويف  يا الففش ) 

 علينا ويتوسد ا ويضطجع علينا ولو مل وكن حيلك لكانت ضدو)بة وؤمل املاش، بلة املتوسد واملضطجع. 
بتففيييع ثنييا  هللا علييى نفسييه علييى إجييا)ة  وملييا حييان يف ففشيينا إ ا)ة جعلنييا منييدا مليين علينييا ميين اإلنسييان او ييع (ففشيينا ا) 

 متنيد ا ويحريا بعظمته ونعمته  أت فنعم املا دون حنن. 
وصيغة ايفمع يف قوله (املا دون) للتعظيم مثيل ضيمري ايفميع يف    و وعي، يف وصيف خلي  األ ض ميا ي يدو للنياس مين  

ان علييه مبيا يف لطفنيم والففي  هبيم. )ون وعيفض إىل سطحنا ألنه اليت ينم النياس يف االسيتدالل عليى قيد ة هللا ويف االمتني
وكويف ا إذ ال ي لغون إىل إ) احه  حما  وع، يف ذحف السما  ما ي دو من ق ة أجوا  ا )ون ر  عن وفام، أطفافنا ووعد) 

ليى هللا فيميا صينع عواملنا ملثل ذلك. وليلك او ع االعرتاض ابلتيييل بقوله (فنعم املا دون) املفا) منيه ولقيني النياس الثنيا  ع
 هلم فينا من منة ليشكفوه بيلك الثنا  حما يف قوله (احلمد    ب العاملني). 

[) ملييا أشيعف قوليه (ففشينا ا فينعم املا يدون) أبن يف ذليك نعمية علييى 49(ومين حيل شي،  خلقنيا زوجيني لعلكيم وييحفون] 
مين )اللية عليى وفيف) هللا وعياىل اب لي  املسيتلزم  املوجو)ات اليت على األ ض او ع ذلك بصفة خل  ولك املوجو)ات مليا فييه

بتفييف)ه ابإلهلييية فقييال (وميين حييل شيي،  خلقنييا زوجييني) والييزوج: اليييحف واألنثييى. واملييفا) ابلشيي، : النييو  ميين جيينس احليييوان. 
 ووثنية زوج  نا ألنه أ يد به ما يزوج من ذحف وأنثى. 
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ميا لفتيوا أبصيا  م  وقيدحوا أفكيا  م  و يو خلي  الييحف واألنثيى و يا االستدالل عليه لل  يشيا دون حيفياويه وأطيوا ه حل 
ليكون مننما إنشا  خل  جدييد رليف ميا سيلفه وذليك أقيفب متثييل إلنشيا  ا لي  بعيد الفنيا . و يو ال عي  الييت أنكيفوه 

 ألن األشيا  وقفب مبا  و واضح من أحوال أمثاهلا. 
الفيييفول بيييني املمكنيييات واملسيييتحيالت  ووتفكيييفون يف مفاويييب ولييييلك أو عيييه بقوليييه (لعلكيييم وييييحفون)  أت وتفكيييفون يف  

 اإلمكان فال رتل  عليكم االست عا) وقلة االعتيا) ابالستحالة فتتومهوا يفيب ضاال. 
فالتييحف مسييتعمل يف عييا)ة التفكييف لبشيييا  ومفاجعيية أنفسيينم فيمييا أحييالوه ليعلمييوا بعييد إعييا)ة النظييف أن مييا أحييالوه  كيين  

فاشيت ه عليينم الغفييب ابحمليال فأحيالوا فلميا حيان جتدييد التفكيف املغفيول عنيه شي ينا بتييحف الشي،  املنسي،  ولكيننم مل أيلفيوا
أطليي  عليييه (لعلكييم ويييحفون). و يييا يف معييىن قولييه وعيياىل (ومييا حنيين مبسيي وقني علييى أن ن ييدل أمثييالكم وننشييئكم يف مييا ال 

نالك ابحل  على التيحف  حما ذيل  نا بفجيا  التييحف  فأفيا) وعلمون ولقد علمتم النشأة األوىل فلوال ويحفون) فقد ذيل  
 أن خل  اليحف واألنثى من نطفة  و النشأة األوىل و ، الدالة على النشأة اآلخفة. 
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 ومجلة (لعلكم ويحفون) وعليل يفملة (خلقنا زوجني) أت  جا  أن يكون يف الزوجني ويحف لكم  أت )اللة مغفول عننا.   
 والقول يف صدو  الفجا  من هللا م ني عنه قوله وعاىل (ع عفوان عنكم من بعد ذلك لعلكم وشكفون) يف سو ة ال قفة.  
[)  بعييد أن بييني 51[ وال جتعلييوا مييع هللا إهلييا اخييف إين لكييم منييه نييييف م ييني]50(ففييفوا إىل هللا إين لكييم منييه نييييف م ييني] 

لل ان الساطع  ومثل حاهلم رال األمم اليين سلفو م يف التكييب ابلفسل وما ضالل  ؤال  يف وكيي نم ابل ع  بياان اب
جيا وا بييه مجيعيا بييني املوعظية للضييالني ووسيلية الفسييول صيلى هللا عليييه وسيلم واملييؤمنني وحانيت فيمييا مضيى ميين االسييتدالل 

 يل عليى ولقيني الفسيول صيلى هللا علييه )اللة على أن هللا متفف) لل  العامل ويف ذلك إبطال إشيفاحنم ميع هللا اهلية أخيفى أق
 وسلم ما يستخلصه هلم عقب أبن يدعو م إىل الفجو  إىل احل  بقوله (فففوا إىل هللا). 

فايفمليية املففعيية ابلفييا  مقييول قييول ضيييو  والتقييديف: فقييل فييفوا  )ل عليييه قولييه (إين لكييم منييه نييييف م ييني) فإنييه حييالم ال  
 ون حالم م لغ. يصد  إال من قائل وال يستقيم أن يك

وحي  قول حثري الو و) يف القفان و و من ضفب إنيازه  فالفيا  مين الكيالم الييت يقوليه الفسيول صيلى هللا علييه وسيلم   
 ومفا) ا التففيع على ما وقف   ا وقدم. وليست مففعة فعل األمف احمليو  ألن املفف  ابلفا   و ما ييحف بعد ا. 

ا طيياب للنييب صييلى هللا علييه وسيلم أبن يقييول هليم  ييه املوعظيية ألن لتعيد) الييواعظني  وقيد ييري أسييلوب النيو  إىل ووجييه 
 دثري على نفوس املخاط ني ابملوعظة. 
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واألنسب ابلسيال إن الففا  إىل هللا مستعا  لإلقال  عين ميا  يم فييه مين اإلشيفاك وجحيو) ال عي  اسيتعا ة متثيليية بتشي يه  
يف مكان  و  يدعو حاله أن يفف منه إىل من نيريه  ووشي يه حيال الفسيول صيلى حال وو طنم يف الضاللة رال من  و 

 هللا عليه وسلم رال نييف قوم أبن )اي  م عفضة لغزو العدو فاستعمل املفحب و و (ففوا إىل هللا) يف  يا التمثيل. 
 فاملواجه ب(ففوا إىل هللا) املشفحون ألن املؤمنني قد ففوا إىل هللا من الشفك.  
والفييفا : اهلييفوب  أت سييفعة مفا قيية املكييان جتن ييا ألذى يلحقييه فيييه فيعييدى ب(ميين) االبتدائييية للمكييان اليييت بييه األذى  

 يقال: فف من بلد الواب  ومن املوت  والش،  اليت يؤذت  يقال: فف من األسد وفف من العدو. 
أن الغايية مين اإلنييا  قصيد السيالمة مين العقياب  ومجلة (إين لكيم منيه نيييف م يني) وعلييل لبميف ب(فيفوا إىل هللا) ابعت يا  

 فصا  اإلنيا  هبيا االعت ا  وعليال لبمف ابلففا  إىل هللا  أت التوجه إليه وحده. 
 وقوله (منه) صفة ل(نييف) قدمت على املوصو  فصا ت حاال.  
 وحف  (من) لالبتدا  اقازت  املأمو  له أبن أبلغكم.  
  إهلا اخف) على (فففوا إىل هللا) هن، عن نس ة اإلهلية إىل أحد يري هللا. وعطف (وال جتعلوا مع هللا 
 ضده حقوله (وأضل ففعون قومه وما  دى).  فجمع بني األمف والنن، م الغة يف التأحيد بنف، الضد إلث ات  
  ومن لطائف فخف الدين أن قوله وعاىل (إين لكم منه نييف) مجع الفسول واملفسل إلينم واملفسل. 
[) حلمية (حييلك) فصيل خطياب ويدل عليى 52(حيلك ما أوى اليين من قي لنم مين  سيول إال قيالوا سياحف أو جمنيون] 

إهنا  حدي  والشفو  يف يريه  أو الفجو  إىل حدي  ق له أوى عليه احلدي  األخري. والتقديف: األمف حيلك واإلشا ة إىل 
ف) حيال إىل ميا يناسيي ه  فيكيون ميا بعيد اسيم اإلشيا ة متصييال ميا مضيى مين احليدي   ع ييو ) بعيده حييدي  اخيف والسيامع يي
 أبخ ا  املم اليت وقدم ذحف ا من قوم لوك ومن عطف علينم. 

أعقب هتديد املشفحني أبن ال هبم ميا حيل أبميم املكييبني بفسيل هللا مين قي لنم بتنظيري م هبيم يف مقياهلم  وقيد وقيدم و و)  
ك وقيد أحطنيا مبيا لدييه خيلا) يف سيو ة الكنيف  فقوليه (حييلك) فصيل (حيلك) فصال للخطياب عنيد قوليه وعياىل (حييل

 ومجلة (ما أوى اليين من ق لنم من  سول) اآلية مستأنفة استئنافا ابتدائيا. 
ولك أن جتعل قوله (حيلك ما أوى اليين من ق لنم) إىل اخفه م دأ استئنا  أو عو)ا إىل اإلحنيا  عليى املشيفحني يف قوليه  

 التكييب يف التوحيد وال ع  وما يتفف  على ذلك. املختلف أبنوا  
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واسم اإلشا ة  اجع إىل قوله (إنكم لف، قول  تلف) اآلية حما علمت  نالك  أت مثيل قيوهلم املختليف قيال الييين مين   

 ق لنم ملا جا هتم الفسل فيكون قوله (حيلك) يف ضل حال وصاحب احلال (اليين من ق لنم). 
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ى حيال اليوجنني فياملعىن: أن حيال  يؤال  ححيال الييين سي قو م  ين حيانوا مشيفحني أن يصيفوا الفسيول صيلى هللا علييه وعل 
وسييلم أبنييه سيياحف  أو جمنييون فكيييلك سيييجيب  ييؤال  عيين قولييك (فييفوا إىل هللا وال جتعلييوا مييع هللا إهلييا اخييف) مبثييل جييواب 

 ق لنم فال مطمع يف ا عوائنم عن عنا) م. 
الييييين مييين قييي لنم) األميييم املييييحو ة يف اآلايت السيييابقة وييييري م  وضيييمري (قييي لنم) عائيييد إىل مشيييفح، العيييفب وامليييفا) ب( 

 احلاضفين. 
وزاي)ة (من) يف قوله (من  سول) للتنصي  على إ ا)ة العموم  أت أن حيل  سيول قيال فييه ففيي  مين قوميه:  يو سياحف    

ثل قوم نوح )ون السحف إذ مل يكن السيحف معفوفيا يف زمياهنم أو جمنون  أت قال بعضنم: ساحف  وقال بعضنم: جمنون  م
 قالوا (إن  و إال  جل به جنة فرتبصوا به حىت حني). وقد نمعون القولني مثل قول ففعون يف موسى. 

و يا العموم يفيد أنيه مل ريل قيوم مين األقيوام املييحو ين إال قيالوا لفسيوهلم أحيد القيولني  وميا حكي، ذليك عين بعضينم يف  
 ايت أخفى بلفظه أو مبفا)فه حقول قوم  و) (إن نقول إال اعرتاك بعض اهلتنا بسو ). ا
وأول الفسييل  يييو نييوح حميييا  يييو صييفيح احليييدي  الصييحيح يف الشيييفاعة. فيييال يييف) أن ا)م مل يكيبيييه أ لييه  وأن أن ييييا  بيييين  

 النيب. إسفائيل يوشع  وأشعيا مل يكيهبم قومنم  ألن هللا قال (من  سول) والفسول أخ  من 
 واالستثنا  يف (إال قالوا ساحف) استثنا  من أحوال ضيوفة.  
 واملعىن: ما أوى اليين من ق لنم من  سول يف حال من أحوال أقواهلم إال يف حال قوهلم ساحف أو جمنون.  
ليى  ييا ا تمامييا والقصيف املسيتفا) مين االسيتثنا  قصيف ا)عيائ، ألن لبميم أقيواال ييري ذليك وأحيواال أخيفى  وإمنيا قصيفوا ع 

 بيحف  يه احلالة العجي ة من ال نتان  إذ يفمون أعقل الناس ابيفنون وأقومنم ابلسحف. 
وإسنا) القول إىل ضمري اليين من ق ل مشفح، العيفب احلاضيفين إسينا) ابعت يا  أنيه قيول أحثيف م فيإن األميو  الييت ونسيب  

 إىل األقوام والق ائل جتفت على اعت ا  الغالب. 
[) االستفنام مستعمل يف التعجب من وواطئنم على  يا القول على طفيقة التش يه 53وا به بل  م قوم طايون](أوواص 

 ال ليغ  أت حأهنم أوصى بعضنم بعضا أبن يقولوه. 
فاالستفنام  نا حناية عن الزمه و و التعجب ألن شأن األميف العجييب أن يسيأل عنيه وايفملية اسيتئنا  بيياين ألن متاثيل  

 األمم يف مقالة التكييب يثري سؤال سائل عن منشأ  يا التشابه.  ؤال  
وضمري (وواصوا) عائد إىل ميا سي   مين املوصيول ومين الضيمري الييت أضييف إلييه قي لنم  أت أوصيى بعضينم بعضيا حيىت  

 بلغت الوصية إىل القوم احلاضفين. 
 نون)  أت أوواصوا هبيا القول. وضمري (به) عائد على املصد  املأخوذ من فعل (إال قالوا ساحف أو جم 
 وفعل الوصية يتعدى إىل املوصى عليه ابل ا  حقوله وعاىل (ووواصوا ابحل  ووواصوا ابلصل).  
و(بل) إضفاب عن مفا) االستفنام مين التشي يه أو عين التواصي، بيه  ب ييان سي ب التواطيؤ عليى  ييا القيول فإنيه إذا ظنيف  

كنه متاثل يف منشأ ذلك القول  أت س ب متاثل املقالة متاثل التفكري واليدواع، الس ب بطل العجب. أت ما  و بتوا  ول
للمقاليية  إذ مجيييعنم قييوم طييايون  وإن طغييياهنم وحييلاي  م يصييد م عيين او ييا   سييول اسيي ون أنفسيينم أعظييم منييه  وإذ ال 
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أو أنيه سياحف  فاسيتووا يف ندون وصمة يصمونه به اختلقوا لتنقيصه علال ال ويدخل حتيت الضيغ  و ي، ا)عيا  أنيه جمنيون 
 ذلك بعلة استوا  م يف أس ابه ومعانيه. 

 فضمري ( م قوم طايون) عائد إىل ما عا) إليه ضمري (أوواصوا).  
ويف إقحام حلمة (قوم) إييان أبن الطغيان  اسخ يف نفوسنم ري  يكون من مقوميات قيوميتنم حميا وقيدم يف قوليه وعياىل  

 ال قفة. (آلايت لقوم يعقلون) يف سو ة 
 [)  55[ وذحف فإن اليحفى ونفع املؤمنني]54(فتول عننم فما أنت مبلوم] 
 

 4158صفحة : 
 
وففيع على قوله (حيلك ما أوى اليين من ق لنم مين  سيول) إىل قوليه (بيل  يم قيوم طيايون) ملشيعف أبهنيم بعيدا  عين أن   

فقد حان النيب صلى هللا عليه وسيلم شيديد احليف   وقنعنم اآلايت والني  فتول عننم  أت اعفض عن اإلحلاح يف جداهلم 
على إ اهنم ويغتم من أجل عنا) م يف حفف م فكان هللا يعاو) وسليته الفينية بعيد الفينية حميا قيال (لعليك ابخيع نفسيك أن 

ضيي   ال يكونوا مؤمنني) (فلعلك ابخع نفسك على اك  م إن مل يؤمنوا هبيا احلدي  أسيفا) (وال حتيزن عليينم وال ويك يف
 ا  كفون)  فالتويل مفا) به  يا املعىن  وإال فإن القيفان جيا  بعيد أمثيال  ييه اآليية بيدعوهتم وجيداهلم ييري ميفة قيال وعياىل 

 (فتول عننم حىت حني وأبصف م فسو  ي صفون) يف سو ة الصافات. 
يف صيييغة ايفملية االيييية )ون: ال  وفيف  علييى أميفه ابلتييويل عيننم إخ ييا ه أبنيه ال لييوم علييه يف إعفاضيينم عنيه وصيييغ الكيالم 

 نلومك  للداللة على ث ات مضمون ايفملة يف النف،. 
وجي،  بضييمري املخاطييب مسيندا إليييه فقييال (فميا أنييت مبلييوم) )ون أن يقيول: فييال مييالم علييك  أو حنييوه لال تمييام للتنويييه  

 بشأن املخاطب ووعظيمه. 
 ملوما. وزيدت ال ا  يف ا ل املنف، لتوحيد نف، أن يكون  
وعطيف (وذحيف) عليى (فتييول عيننم) احيرتاس حيي، ال يتيو م أحيد أن اإلعييفاض إبطيال للتييحري بييل التييحري ابل فيإن النيييب   

صلى هللا عليه وسلم ذحف النياس بعيد أمثيال  ييه اآلايت فيةمن بعيض مين مل يكين امين مين ق يل  وليكيون االسيتمفا  عليى 
 ولئال يز)ا)وا طغياان فيقولوا:  ا حنن أوال  قد أفحمناه فكف عما يقوله. التيحري زاي)ة يف إقامة احلجة على املعفضني  

 واألمف يف (وذحف) مفا) به الدوام على التيحري وجتديده.  
واقتصف يف وعليل األمف ابلتييحري عليى علية واحيدة و ي، انتفيا  امليؤمنني ابلتييحري ألن فائيدة ذليك ضققية  وإلظنيا  العنايية  

اليييت أظنييفت فيييه لقليية االحييرتاث ابلكيياففين قييال وعيياىل (فيييحف إن نفعييت اليييحفى سييييحف ميين رشييى  ابملييؤمنني يف املقييام
 ويتجن نا األشقى). 

وليلك فوصف املؤمنني يفا) به املتصفون ابإل ان يف احلال حما  و شأن اسم الفاعل  وأما من سيؤمن فعلته مطوية حميا  
 علمت انفا. 
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خ العلم إبعا)ة التيحري ملا يعوه واستفا)ة علم جدييد فيميا مل يسيمعوه أو يفليوا عنيه. والنفع احلاصل من اليحفى  و  سو  
 ولظنو  حجة املؤمنني على الكاففين يوما فيوما ويتكف  عجز املشفحني عن املعا ضة ووففة الكالم املعجز. 

[) األظنييف أن  يييا 57[ مييا أ يييد مييننم ميين  زل ومييا أ يييد أن يطعمييون]56(ومييا خلقييت ايفيين واإلنييس إال ليع ييدون] 
معطو  على مجلة (حيلك ميا أويى الييين مين قي لنم مين  سيول) اآليية الييت  ي، انشيئة عين قوليه (ففيفوا إىل هللا) إىل (وال 

 جتعلوا مع هللا إهلا اخف) عطف الغفض على الغفض لوجو) املناس ة. 
حف شنيع حاهلم من االحنفا  عميا خلقيوا ف عد أن نظف حاهلم رال األمم اليت صممت على التكييب من ق لنم أعق ه بي  

 ألجله ويفز فينم. 
فقوله (وما خلقت ايفن واإلنس إال ليع دون) خيل مسيتعمل يف التعيفيض ابملشيفحني الييين احنففيوا عين الفطيفة الييت خلقيوا  

 علينا فخالفوا سنتنا او اعا لتضليل املضلني. 
 جنس شامل للشياطني قال وعاىل عن إبليس (حان من ايفن). وايفن: جنس من املخلوقات مسترت عن أعني الناس و و  
 واإلنس: اسم مجع واحدة إنس، بيا  النس ة إىل مجعه.  
 واملقصو) يف  يا اإلخ ا   و اإلنس وإمنا ذحف ايفن إ)ماجا وستعف  وجه ذلك.  
 واالستثنا  مففغ من علل ضيوفة عامة على طفيقة االستثنا  املففغ.  
ع دون) الم العلة  أت ما خلقتنم لعلة إال علة ع ا)هتم إايت. والتقديف: إل ا)يت أن يع دون  ويدل على  يا والالم يف (لي 

 التقديف قوله يف مجلة ال يان (ما أ يد مننم من  زل وما أ يد أن يطعمون). 
م إال أن يعرتفيوا يل ابلتفييف) و ييا التقيديف يالحيظ يف حيل الم وييف) يف القيفان وعلييال لفعيل هللا وعياىل  أت مييا أ ضيى لوجيو)  

 ابإلهلية. 
   
 

 4159صفحة : 
 
فمعىن اإل ا)ة  نا: الفضى واحمل ة  وليس معنا ا الصفة اإلهلية اليت ختص  املمكن ب عض ما نوز عليه على وف  العلم    

عليييل وصييففات ا ليي  اليييت اشييت  منييه ايييه وعيياىل (املفيييد) ألن إطييالل اإل ا)ة علييى ذلييك إطييالل اخييف  فليييس املييفا)  نييا و
الناشئة عن احتساهبم على اصيطالح األشياعفة  أو عين قيد هتم عليى اصيطالح املعتزلية عليى وقيا ب ميا بيني االصيطالحني 
لظنييو  أن وصييففات ا ليي  قييد وكييون مناقضيية إل ا)ة هللا مييننم مبعييىن اإل ا)ة الصييفة  فييا  وعيياىل خليي  النيياس علييى وفحيييب 

ول إىل ووحيييده ولكيين حسييب النيياس نييف  أعميياهلم عيين املنيييع اليييت خلقييوا ألجلييه  يقتضيي، النظييف يف وجييو) اإللييه ويسيي
 وأس اب متكننم من االحنفا  حثرية  اجعة إىل وشابك الدواع، والتصففات واآلالت واملوانع. 
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نم  و يا يغين عن احتماالت يف دويل التعليل من قوله (ليع يدون) مين جعيل عميوم ايفين واإلنيس  صوصيا ابمليؤمنني مين 
أو وقديف ضيو  يف الكالم  أت إال آلمف م بع ا)يت  أو محل الع يا)ة مبعيىن التييلل والتضيف  الييت ال رليوا منيه ايفمييع يف 

 أحوال احلاجة إىل التيلل والتضف  حاملفض والقح  وقد ذحف ا ابن عطية. 
ة  وأن هللا حكيى عين بعيض ايفين أهنيم ويف) على مجيع ولك االحتماالت أن حثريا من اإلنس يري عابيدين بيدليل املشيا د 

 يري عابدين. 
ونقول: أن هللا خل   لوقات حثريا وجعل فينا نظاميا ونيواميس فانيدفع حيل  ليول يعميل مبيا ودفعيه إلييه نيواميس ج لتيه    

فقد وعو) بعض املخلوقات على بعض بنق  ما  ،   يو ليه ويعيو) بعضينا عليى ييريه بينق  ميا يسيعى إلييه  فتشيابكت 
ل املخلوقات ونواميسنا  ففمبا وعاضيدت ووظيا فت و مبيا وناقصيت وونياففت فحيدثت مين ذليك أحيوال ال حتصيى وال أحوا

ااك هبا وال بطفائقنا وال بعواق نا  فكثيريا ميا وسيفف عين خيال  ميا أعيد ليه املخليول يف أصيل الفطيفة فلييلك حاطنيا هللا 
 تشفيع،. ابلشفائع  أت فحصل وناقض بني األمف التكويين واألمف ال

ومعييىن الع ييا)ة يف اللغيية العفبييية ق ييل حييدوث املصييطلحات الشييفعية )قييي  الدالليية  وحلمييات أ يية اللغيية فيييه خفيييه واليييت  
يستخل  مننا أهنا إظنا  ا ضو  للمع و) واعتقا) أنه  لك نفع العابد وضف ملكا ذاويا مستمفا  فاملع و) إله للعابد حما 

 لنا عابدون). حكى هللا قول ففعون (وقومنما 
فاحلصييف املسييتفا) ميين قولييه (ومييا خلقييت ايفيين واإلنييس إال ليع ييدون) قصييف عليية خليي  هللا اإلنييس وايفيين علييى إ ا)وييه أن  

يع دوه  والظا ف أنه قصف إضيايف وأنيه مين ق ييل قصيف املوصيو  عليى الصيفة  وأنيه قصيف قليب ابعت يا  مفعيول (يع يدون)  
يريت يف الع ا)ة  فنو  ) لإلشفاك  وليس  و قصفا حقيقيا فإان وإن مل نطلع على أت إال ليع دوين وحدت  أت ال ليشفحوا 

مقا)يف حكم هللا وعاىل من خل  ا الئ   لكنا نعلم أن احلكمية مين خلقنيم ليسيت جميف) أن يع يدوه  ألن حكيم هللا وعياىل 
ى  أال وييفى أن هللا ذحيف حكمييا مين أفعاليه حثييرية ال ايي  هبييا  وذحيف بعضيينا حميا  نييا  يا يقتضي، عييدم وجيو) حكميية أخيف 

للخل  يري  يه حقوله (وال يزالون  تلفني ال من  حم  بك وليلك خلقنيم) بليه ميا ذحيفه مين حكمية خلي  بعيض اإلنيس 
 وايفن حقوله يف خل  عيسى (ولنجعله اية للناس و محة منا). 

لم ألهنيم ميا حييبوه إال ألنيه )عيا م إىل ن يي ع إن اعرتا  ا ل  بوحدانية هللا يقشع وكيي نم ابلفسيول صيلى هللا علييه وسي 
الشفك اليت يزعمون أنيه ال يسيع أحيدا ن ييه  فيإذا انقشيع وكييي نم اسيتت ع انقشياعه امتثيال الشيفائع الييت أييت هبيا الفسيول 

 ا)ة هللا صلى هللا عليه وسلم إذا امنوا اب  وحده أطاعوا ما بلغنم الفسول صلى هللا عليه وسلم عنه  فنيا معىن وقتضيه ع
بدالليية االلتييزام  وذلييك  ييو مييا ييي، ابلع ييا)ة ابإلطييالل املصييطلح عليييه يف السيينة يف حنييو قولييه  أن وع ييد هللا حأنييك وييفاه  د 
وليس يلي  أن يكون مفا)ا يف  يه اآلية ألنه ال يطف) أن يكون علة  ل  اإلنسان فإن التكياليف الشيفعية وظنيف يف بعيض 

يف عصيو  الفيرتات بيني الفسيل إىل أن جيا  اإلسيالم  واحسيب أن إطيالل الع يا)ة عليى  األمم ويف بعض العصو  ووتخليف
 يييا املعييىن اصييطالح شييفع، وإن مل ييييف) بييه القييفان لكنييه و ) يف السييينة حثييريا وأصيي ح متعا فييا بيييني األميية ميين عنييد ظنيييو  

 اإلسالم. 
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 4160صفحة : 

 
ا إال صييالحنم العاجيل واآلجييل وحصيول الكمييال النفسياين ليييلك وأن وكياليف هللا للع ييا) عليى ألسيينة الفسيل مييا أ ا) هبي  

الصييالح  فييال جييفم أن هللا أ ا) ميين الشييفائع حمييال اإلنسييان وضيي   نظامييه االجتميياع، يف  تلييف عصييو ه. وولييك حكميية 
ن األواميف إنشائه  فاستت ع قوله (إال ليع دون) أنيه ميا خلقنيم إال لينيتظم أميف م بوقيوفنم عنيد حيدو) التكياليف التشيفيعية مي

 والنوا ، فع ا)ة اإلنسان  به ال ختفج عن حوهنا ضققة للمقصد من خلقه وعلة حلصوله عا)ة. 
وعن جما د وزيد بن أسلم وفسري قوله (إال ليع دون) مبعىن: إال آلميف م وأهنيا م. وو يع أبيو إسيحال الشياطيب  ييا التأوييل  

 عفيف  املوافقات  ويف ضمل اآلية عليه نظف قد علمته فحققه. يف النو  الفابع نت حتاب املقاصد من حتابة أنوا  الت
 وما ذحف هللا ايفن  نا إال لتن يه املشفحني أبن ايفن يري خا جني عن الع و)ية   وعاىل.  
 وقد حكى هللا عن ايفن يف سو ة ايفن فقال قائلنم (وإنه حان يقول سفيننا على هللا شططا).  
قوله (وما خلقيت ايفين واإلنيس إال ليع يدون) لال تميام هبييا ا يل الغفييب عنيد املشيفحني الييين  ووقد  ايفن يف اليحف يف  

 حانوا يع دون ايفن  ليعلموا أن ايفن ع ا) هللا وعاىل  فنو نظري قوله (وقالوا اختي الفمحن ولدا س حانه بل ع ا) مكفمون). 
ملعييىن (إال ليع ييدون) إببطييال بعييض العلييل والغيياايت الييييت  ومجليية (مييا أ يييد مييننم ميين  زل ومييا أ يييد أن يطعميييون) وقفيييف  

يقصييد ا الصييانعون شيييئا يصيينعونه أو يتخيونييه  فإنييه املعييفو  يف العييف  أن ميين يتخييي شيييئا إمنييا يتخيييه لنفسييه  وليسييت 
 ايفمليية إلفييا)ة ايفانييب املقصييو  )ونييه بصيييغة القصييف ألن صيييغة القصييف ال حتتيياج ليييحف الضييد. وال اسيين ذحييف الضييد وال

 اسن ذحف الضد يف الكالم ال ليغ. 
فقوله (ما أ يد مننم من  زل وما أ يد أن يطعمون)  حناية عن عدم االحتياج إلينم ألن أشد احلاجات يف العف  حاجة  

الناس إىل الطعام والل اس والسكن وإمنا حتصل ابلفزل و و املال  فليلك ابتد  به ع عطف عليه  أت إعطا  الطعام ألنه 
ما اتاج إليه ال شف  وقد ال نده صاحب امليال إذا قحي  النياس فيحتياج إىل مين يسيلفه الطعيام أو يطعميه إايه  ويف أشد 

  يا وعفيض أب ل الشفك إذ يندون إىل األصنام األموال والطعام وتلقاه منه سدنة األصنام. 
 س  الفزل ملن يشا  ويقد ) وقوله (ومن قد  عليه  زقه والفزل  نا: املال حقوله وعاىل (فابتغوا عند هللا الفزل) قوله (هللا ي 

فلينف   ا ااته هللا)  ويطل  الفزل على الطعام حقوله وعاىل (وله فينا  زقنم بكفة وعشيا) و نع من إ ا)وه  نا عطف (وما 
 أ يد أن يطعمون). 

زل ومييا أ يييد أن يطعمييون) و(الييفزال)  نييا [) وعليييل يفمليييت (مييا أ يييد مييننم ميين   58(إن هللا  ييو الييفزال ذو القييوة املتييني] 
 مبعىن ما ينم املال واإلطعام. 

 والفزال: الكثري اإل زال  والقوة: القد ة.  
 وذو القوة: صاحب القد ة. ومن خصائ  (ذو) أن وضا  إىل أمف منم  فعلم أن القوة  نا قوة خلية من النقائ .  
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لشيديد القيوة  وقيد عيد (املتيني) يف أيائيه وعياىل. قيال العيزايل: وذليك واملتني: الشديد  و و  نا وصف لييت القيوة  أت ا 
 يفجع إىل معاين القد ة. ويف معا ج النو  شفح األيا   املتني: حما يف قووه ري  ال يعا ض وال يداين  . 

فان الكيون وإجيفا  فاملعىن أنه املستغين يىن مطلقا فال اتاج إىل ش،  فال يكون خلقه ا ل  لتحصييل نفيع ليه ولكين لعمي 
 نظام العمفان ابو ا  الشفيعة اليت نمعنا معىن الع ا)ة يف قوله (إال ليع دون). 

وإظنييا  اسييم ايفالليية يف (إن هللا  ييو الييفزال) إخييفاج للكييالم علييى خييال  مقتضييى الظييا ف ألن مقتضيياه: إين أان الييفزال   
ابلداللية ألهنيا سيريت مسيري الكيالم ايفيامع واألمثيال:  فعيدل عين اإلضيما  إىل االسيم الظيا ف لتكيون  ييه ايفملية مسيتقلة

 وحيفت اي  املتكلم من (يع دون) و(يطعمون) للتخفيف  ونظائفه حثرية يف القفان. 
ويف قولييه (إن هللا  ييو الييفزال ذو القييوة املتييني) طفييي  قصييف لوجييو) ضييمري الفصييل  أت: ال  زال  وال ذا قييوة  وال متييني إال  

 أت )ون األصنام اليت يع دوهنا.  هللا  و و قصف إضايف 
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فالقصييف قصييف إفييفا) بتنزيييل املشييفحني يف إشييفاحنم أصيينامنم اب  منزليية ميين يييدع، أن األصيينام شييفحا    يف صييفاوه اليييت   

كيون لكيم  زقيا مننا: اإل زال  والقوة  والشدة  فأبطل ذلك هبيا القصف  قال وعاىل (إن الييين وع يدون مين )ون هللا ال  ل
فابتغوا عند هللا الفزل واع دوه)  وقال (إن اليين ودعون من )ون هللا لن رلقوا ذاباب ولو اجتمعيوا ليه وأن يسيل نم الييابب 

 شيئا ال يستنقيوه منه ضعف الطالب واملطلوب). 
يفيين واإلنييس إال [) وففيييع علييى مجليية (ومييا خلقييت ا59(فييإن لليييين ظلمييوا ذنييواب مثييل ذنييب أصييحاهبم فييال يسييتعجلون] 

ليع دون) ابعت ا  أن املقصيو) مين سيياقه إبطيال ع يا)هتم ييري هللا  أت فيإذا مل يفيف)ين املشيفحون ابلع يا)ة فيإن هليم ذنيواب مثيل 
ذنوب أصحاهبم  و و يلمح إىل ما وقدم من ذحف ما عوق ت به األمم السالفة مين قوليه (قيالوا إان أ سيلنا إىل قيوم جميفمني) 

 حانوا قوما فاسقني). إىل قوهلم (إهنم  
 واملعىن: فإذا ماثلنم اليين ظلموا فإن هلم نصي ا عظيما من العياب مثل نصيب أولئك.  
 واليين ظلموا: اليين أشفحوا من العفب  والظلم: الشفك اب .  
 ا أبيو بكييف واليينوب بفيتح اليييال: اليدلو العظيميية يستسيق، هبييا السيقاة عليى القليييب حميا و ) يف حييدي  اليفؤاي  ع أخييي 

 ففز  ذنواب أو ذنوبني  وال وسمى ذنواب إال إذا حانت مبى. 
والكالم متثيل هليئة وساوت حظ اليين ظلموا من العفب رظوجل اليين ظلموا من األمم السيالفة هبيئية الييين يسيتقون مين  

عليى األميم املاضيية اسيم وصيف قليب واحد إذ يتساوون يف أنص ائنم من املا   و و من وش يه املعقول ابحملسوس  وأطل  
 أصحاب اليين ظلموا ابعت ا  اهليئة املش ه هبا إذ  ،  يئة مجاعات الو ) يكونون متصاح ني. 
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و يا التمثيل القابل للتوزييع أبن يشي ه املشيفحون  ماعية و )ت عليى امليا   ووشي ه األميم املاضيية  ماعية سي قتنم للميا     
 أيخيوهنا من املا . ويش ه نصيب حل مجاعة ابلدلو اليت 

قال علقمة بن ع دة  دح امللك احلا ث بن أيب  ف ويشفع عنده ألخيه شيأس بين ع يدة وحيان قيد وقيع يف أسيفه ميع بيين  
 متيم يوم عني أابغ:          

ويف حييل حيي، قييد خ طييت بنعميية                      فحيي  لشييأس ميين نييداك ذنيييوب فلمييا يعييه امللييك قييال  نعييم وأذن يية    
وأطل  له أخاه شأس بن ع يدة ومين معيه مين أسيفى متييم  و ييا وسيلية للنييب صيلى هللا علييه وسيلم. واملقصيو): أن يسيمعه 
املشفحون فنو وعفيض  وهبيا االعت ا  أحد ا ل ب(أن) ألهنم حانوا مكيبني ابلوعيد  وليلك فف  على التأحيد قوليه (فيال 

تنزا  وإشييعا ا أبنييه وعييد مكيييوب فنييم يف الواقييع يسييتعجلون هللا وعيياىل يسييتعجلون) ألهنييم حييانوا يسييتعجلون ابلعييياب اسيي
 بوعيده. 

وعدت االستعجال إىل ضمري ايفاللة و م إمنا استعجلوه النيب صلى هللا عليه وسلم إلظنا  أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
   ل عن هللا وعاىل ووبيخا هلم وإنيا ا ابلوعيد. وحيفت اي  املتكلم للتخفيف.

 والنن، مستعمل يف التنكم إظنا ا لغضب هللا علينم.  
 [) فف  على وعيد م إنيا  اخف ابلويل  أو إنشا  زجف. 60(فويل لليين حففوا من يومنم اليت يوعدون] 
 والويل: الشف وسو  احلال  ووقدم يف قوله (فويل هلم  ا حت ت أيدينم) يف سو ة ال قفة  وونكريه للتعظيم.  
تمل اإلخ ا  رصول ويل  أت عياب وسو  حال هلم يوم أوعدوا به  واتمل إنشا  الزجف والتعجيب من سو  والكالم ا 

 حاهلم يف يوم أوعدوه. 
 و(من) لالبتدا  اقازت  أت سو  حال برتق نم عيااب اويا من اليوم اليت أوعدوه.  
ملا فيه مين دحييد االسيم السياب  دحييدا ابمليفا)    واليين حففوا:  م اليين ظلموا  عدل عن ضمري م إىل االسم الظا ف 

 مع ما يف صفة الكفف من اإل ا  إىل أهنم مل يشكفوا نعمة خالقنم. 
واليوم اليت أوعدوه  يو زمين حليول العيياب فيحتميا أنيه ييفا) ييوم القيامية واتميل حليول العيياب يف اليدنيا  وأاي ميا حيان  

 ق لنا. فمضمون  يه ايفملة مغايف ملضمون اليت 
وإضيافة (ييوم) إىل ضيمري م للدالليية عليى اختصاصيه هبيم  أت  ييو معيني ايفزائيف حميا أضيييف ييوم إىل ضيمري املييؤمنني يف  

 قوله وعاىل (ووتلقا م املالئكة  يا يومكم اليت حنتم ووعدون). 
 واليوم: يصدل بيوم القيامة  ويصدل بيوم بد  اليت استأصل هللا فيه شوحتنم.  
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وملا حان املضا  إليه ضمري الكفا  املعينني و م حفا  مكة وفجح أن يكون املفا) من  يا اليوم يوما خاصا هبم وإمنا  يو   
يييوم بييد  ألن يييوم القياميية ال رييت  هبييم بييل  ييو عيييام لكفييا  األمييم حلنييم لييال  اليييوم اليييت يف قولييه يف سييو ة األن ييييا  

حنيتم ووعييدون) ألن ضيمري ا طياب فيييه عائيدا إىل (الييين سيي قت هليم منيا احلسييىن)    (ووتلقيا م املالئكية  ييا يييومكم الييت
 حلنم. 

ويف اآلية من اللطائف متثيل ما سيصيب اليين حففوا ابلينوب  والينوب يناسب القليب وقد حان مثوا م يوم بد  قليب  
 ، املكىن أاب بكف يفث، قتال م:          بد  اليت  ميت فيه أشال  سا)هتم و و اليوم القائل فيه شدال) بن أوس الليث

 وماذا ابلقليب قيلييب بيد                       من الشيزى وزين ابلسينيام   
حتي، ابليسيالمة أم بيكيف                      و ل يل بعد قوم، من سالم ولعل  يا  ا يشمل قول النيب صيلى هللا علييه   

 بد  (قد وجدان ما وعدان  بنا حقا فنل وجدمت ما وعدحم  بكم حقا).  وسلم حني وقف على القليب يوم
ويف قولييه (ميين يييومنم اليييت يوعييدون) مييع قولييه يف أول السييو ة (إن مييا ووعييدون لصييا)ل)  ) العجييز علييى الصييد   ففيييه  

 إييان ابنتنا  السو ة وذلك من بفاعة املقطع. 
 بسم هللا الفمحن الفحيم  
 سو ة الطو   
السو ة عند السلف (سو ة الطو ) )ون واو ق ل الطو . فف، جامع الطوا  من املوطإ حيدي  ماليك عين أم  ييت  يه 

سلمة قالت  فطفيت و سيول هللا إىل جنيب ال ييت يقيفأ ب(والطيو  وحتياب مسيطو )    أت يقيفأ بسيو ة الطيو  ومل ويف) يقيفأ 
 ابآلية ألن اآلية فينا (والطو ) ابلواو و ، مل ويحف الواو. 

يف ابب القييفا ة يف املغييفب ميين املوطييإ حييدي  مالييك عيين ج ييري بيين مطعييم  يعييت  سييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم قييفأ و  
 ابلطو  يف املغفب  . 

ويف وفسري سو ة الطو  من صحيح ال خا ت عن ج ري بن مطعم قال  يعت النيب يقفأ يف املغفب ابلطو  فلميا بليغ  ييه   
 يم ا يالقون أم خلقيوا السيماوات واأل ض بيل ال يوقنيون أم عنيد م خيزائن  بيك أم  يم  اآلية (أم خلقوا مين ييري شي،  أم

املسييطفون) حيا) قلييب أن يطيري  . وحييان ج يري بين مطعيم مشييفحا قيدم عليى النييب صيلى هللا عليييه وسيلم يف فيدا  أسيفى بييد  
 وأسلم يومئي. 

يت  أينا يييا  وحثييري مييين التفاسييري. و ييييا عليييى وحيييلك وقعيييت وسييميتنا يف وفمجتنيييا مييين جييامع الرتمييييت ويف املصيياحف الييي 
 التسمية ابإلضافة  أت سو ة ذحف الطو  حما يقال: سو ة ال قفة  وسو ة اهلد د  وسو ة املؤمنني. 

ويف وفمجية  ييه السيو ة مين وفسيري صيحيح ال خيا ت (سيو ة والطييو ) ابليواو عليى حكايية اللفيظ الواقيع يف أوهليا حميا يقييال  
 ). و ، مكية مجيعنا ابالوفال. (سو ة قل  و هللا أحد

 و ، السو ة ا امسة والس عون يف وفويب نزول السو . نزلت بعد سو ة نوح وق ل سو ة املؤمنني.  
وعييد أ ييل املدينيية ومكيية اينييا سيي عا وأ بعييني  وعييد ا أ ييل الشييام وأ ييل الكوفيية وسييعا وأ بعييني  وعييد ا أ ييل ال صييفة نانيييا  

 وأ بعني. 
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 أيفاض  يه السو ة  
أول أيفاض  يه السو ة التنديد بوقو  العياب يوم القيامة للمشفحني املكيبني ابلنيب صيلى هللا علييه وسيلم فيميا جيا  بيه  

 من إث ات ال ع  وابلقفان املتضمن ذلك فقالوا:  و سحف. 
عليينم فانتقيل إىل  ومقابلة وعيد م بوعد املتقني املؤمنني وصفة نعيمنم ووصف ويحف م خشيية  وثنيائنم عليى هللا مبيا مين 

 وسلية النيب صلى هللا عليه وسلم وإبطال أقواهلم فيه وانتظا  م مووه. 
 وحتدينم أبهنم عجزوا عن اإلويان مبثل القفان.  
وإبطال خلي  من وكاذي نم إبعا)ة ا ل  وب عثة الفسول صلى هللا عليه وسلم ليس من حلائنم وبكون املالئكة بنات هللا  

 هلة وذحف استنزائنم ابلوعيد. وإبطال وعد) اآل
وأميف النييب صييلى هللا علييه وسييلم بيرتحنم وأن ال اييزن لييلك  فيإن الوعيييد حيال هبييم يف اليدنيا ع يف اآلخييفة وأميفه ابلصييل   

 ووعده ابلتأييد  وأمف بشكف  به يف مجيع األوقات. 
[ إن 6[ وال حيف املسيجو ]5املففو ] [ والسقف4[ وال يت املعمو ]3[ يف  ل منشو ]2[ وحتاب مسطو ]1(والطو ] 

[) القسيم للتأحييد وحتقيي  الوعييد  ومناسي ة األميو  املقسيم هبيا للمقسيم علييه أن 8[ ما له من )افع]7عياب  بك لواقع]
 يه األشيا  املقسم هبا من شؤونه بعثية موسيى علييه السيالم إىل ففعيون وحيان  يالك ففعيون ومين معيه مين جيفا  وكييي نم 

 الم. موسى عليه الس
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 والطو : ايف ل ابللغة السفاينية قاله جما د. وأ)خل من العفبية و و من األلفاجل املعفبة الواقعة يف القفان.   
ويلب علما على طو  سينا  اليت انجيى فييه موسيى علييه السيالم  وأنيزل علييه فييه األليواح املشيتملة عليى أصيول شيفيعة  

 التو اة. 
ت ييا  شييففه بنييزول حييالم هللا فيييه ونييزول األلييواح علييى موسييى ويف ذحييف الطييو  إشييا ة إىل ولييك األلييواح ألهنييا فالقسييم بييه ابع 

 اشتنفت بيلك ايف ل فسميت طو  املعفب بتو اة. 
وأما ايف ل اليت خوطب فيه موسى من جانب هللا فنيو ج يل حو ييب واييه يف العفبيية (اليزبري) ولعليه  انيب الطيو  حميا  

ىل (انس يف جانب الطو  ان ا)  ووقدم بيانه يف سو ة القص   ووقدم عنيد قوليه وعياىل (و فعنيا فيوقكم الطيو ) يف قوله وعا
 يف سو ة ال قفة. 

 والقسم ابلطو  ووطئة للقسم ابلتو اة اليت أنزل أوهلا على موسى يف ج ل الطو .  
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لييه السيالم بعيد نيزول األليواح  وضيمننا حيل ميا واملفا) ب(حتاب مسطو  يف  ل منشو ) التو اة حلنا اليت حت نا موسى ع 
أوحى هللا إليه  ا أمف بت ليغه يف مدة حياوه إىل ساعات قليلة ق ل وفاوه. و ي، اإلسيفا  األ بعية املعفوفية عنيد الينيو): سيفف 

الغضيب  التكوين  وسفف ا فوج  وسفف العد)  وسفف التثنيية  و ي، الييت قيال هللا وعياىل يف شيأهنا (ومليا سيكت عين موسيى
أخييي األلييواح ويف نسييختنا  ييدى و محيية لليييين  ييم لييفهبم يف  ييون) يف سييو ة األعييفا . وونكييري (حتيياب) للتعظيييم. وإجييفا  

 الوصفني عليه لتميزه أبنه حتاب مشف  مفا) بقاؤه مأمو  بقفا وه إذ املسطو   و املكتوب. 
 وعاىل (وما يسطفون)  أت يكت ون.  والسطف: حتابة طويلة ألهنا جتعل سطو ا  أت صفوفا من الكتابة قال 
 والفل  بفتح الفا  بعد ا قا  مشد)ة  الصحيفة وتخي من جلد مفل أبيض ليكتب عليه. وقد مجعنا املتلمس يف قوله:           
ن فكأمنا  ، من وقا)م عند ا                       ل أوييح حتاهبيا مسطييو  واملنشيو : امل سيوك ييري املطيوت قيال يزييد بي  

 الطثفية:           
صحائف عندت للعتاب طويتنا                      ستنشف يوما ما والعتاب يطول أت: أقسم ريال نشيفه لقفا ويه و ي،   

 أشف  أحواله ألهنا حالة حصول اال تدا  به للقا ى  والسامع. 
تصييري قطعيية واحييدة ويطووهنييا طيييا وحييان الينييو) يكت ييون القييفان يف و ل ملصيي  بعضيينا بعييض أو ضييي  بعضيينا بيي عض  ف 

 أسطوانيا لتحفظ فإذا أ ا)وا قفا هتا نشفوا مطوينا  ومنه ما يف حدي  الفجم  فنشفوا التو اة  . 
 وليس مفا) بكتاب مسطو  القفان ألن القفان مل يكن يومئي مكتواب سطو ا وال  و مكتواب يف  ل.  
ت فيه ذحف ايفزا  وإبطال الشفك ولإلشا ة إىل القفان اليت أنكفوا أنه مين ومناس ة القسم ابلتو اة أهنا الكتاب املوجو) الي 

عند هللا ليس بدعا فنزلت ق له التو اة وذلك ألن املقسم عليه وقو  العياب هبم وإمنا  و جيزا  عليى وكييي نم القيفان ومين 
 ). جا  به بدليل قوله بعد ذحف العياب (فويل يومئي للمكيبني اليين  م يف خوض يلع ون

والقسييم ابلتييو اة يقتضيي، أن التييو اة يومئييي مل يكيين فينييا و ييديل ملييا حت ييه موسييى: فأمييا أن يكييون دويييل ذلييك علييى قييول ابيين  
ع اس يف وفسري معىن قوله وعاىل (اففون الكلم عن مواضعه) أنه حتفيف بسو  فنيم ولييس و يديال أللفياجل التيو اة  وأميا أن 

ل  يه السو ة حني ظنفت الدعوة احملمدية وج نت الينو) )اللة مواضع من التو اة يكون دويله أن التحفيف وقع بعد نزو 
 على صفات النيب ضمد صلى هللا عليه وسلم  أو يكون دويله أبن القسم مبا فيه من الوح، الصحيح. 

رليو مين طيائف وال يت املعمو : عن احلسن أنه الكع ة و يا األنسيب بعطفيه عليى الطيو   ووصيفه ب(املعميو ) ألنيه ال  
 به  وعمفان الكع ة  و عمفاهنا ابلطائفني قال وعاىل (إمنا يعمف مساجد هللا من امن اب  واليوم اآلخف) اآلية. 

ومناس ة القسم س   القسم بكتاب التو اة فعقب ذلك بقسم مبيواطن نيزول القيفان فيإن مين نيزل بيه مين القيفان أنيزل مبكية  
وله شفيعة انسخة لشفيعة التو اة  على أن الوح، حان ينيزل حيول الكع ية. ويف حيدي  وما حوهلا مثل ج ل حفا . وحان نز 

اإلسيفا   بينيا أان انئيم عنيد املسيجد احليفام إذ جيا ين امللكيان  اخل  فيكيون ووسيي  القسيم ابلكع ية يف أثنيا  ميا قسيم بيه ميين 
 شؤون شفيعة موسى عليه السالم إ)ماجا. 
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ن علييا سيئل: ميا ال ييت املعميو ? فقيال:  بييت يف السيما  يدخليه حيل ييوم سي عون أليف مليك ال يعييو)ون ويف الطيلت: أ  

إليه أبدا  يقال له: الضيفاح  .  بضيم الضيا) املعجمية وختفييف اليفا  وحيا  منملية    وأن جما يدا والضيحاك وابين زييد قيالوا 
 ون ميا ال ييت املعميو ? قيال: فإنيه مسيجد يف السيما  مثل ذلك. وعن قتا)ة أن النييب صيلى هللا علييه وسيلم قيال:   يل ويد

حتته الكع ة  إىل اخف ا ل. ونة أخ ا  حثرية متفاووية يف أن يف السيما  موضيعا يقيال ليه  : ال ييت املعميو   لكين اليفواايت 
 يف حونه املفا) من  يه اآلية ليست صفاة. 

ا السما  سقفا ضفوظا) وقوله (والسما   فعنيا) فيالففع حقيقي، وأما السقف املففو : ففسفوه ابلسما  لقوله وعاىل (وجعلن 
 ومناس ة القسم هبا أهنا مصد  الوح، حله التو اة والقفان. ووسمية السما  على طفيقة التش يه ال ليغ. 

اس ة القسيم بيه وال حف: نوز أن يفا) به ال حف احملي  ابلكفة األ ضية. وعندت: أن املفا) رف القلزم  و و ال حف األمحف ومن 
 أنه أ لك به ففعون وقومه حني )خله موسى وبنو إسفائيل فلح  هبم ففعون. 

واملسجو : قيل اململو   مشتقا من السجف و و املل  واإلمدا). فنو صفة حاشفة قصيد مننيا التييحري ريال خلي  هللا إايه  
وا)ت إذ اليوا)ت يينق  فيال ي قيى عليى ملئيه وذليك  لو ا ما  )ون أن متبه أو)يية أو سييول  أو  ي، لالحيرتاز عين إ ا)ة الي

)ال على عظم القد ة. والظا ف عندت: أن وصفه ابملسجو  لإل ا  إىل احلالة اليت حيان هبيا  يالك ففعيون بعيد أن فيفل هللا 
 ال حف ملوسى وبين إسفائيل ع أسجفه  أت أفاضه على ففعون وملئه. 

خييفة لقولييه (يييوم متييو  السييما  مييو ا) إىل قولييه (وكيييبون). وأمييا عييياب وعييياب هللا املقسييم علييى وقوعييه و ييو عييياب اآل 
املكيييبني يف الييدنيا فسيييج،  يف قولييه وعيياىل (وإن لليييين ظلمييوا عيييااب )ون ذلييك). وحتقييي  وقييو  عييياب هللا يييوم القياميية 

 إث ات لل ع  بطفيقة الكناية القفي ة  وهتديد للمشفحني بطفيقة الكناية التعفيضية. 
ت اليييت يف  ييه اآلييية واوات قسيم ألن شييأن القسييم أن يعيا) ويكييف   ولييلك حثييريا مييا يعييدون املقسييم بيه حنييو قييول واليواوا 

 النابغة:          
 وهللا وهللا لنعم الفىت وإمنا يعطفون ابلفا  إذا أ ا)وا صفات املقسم به.   
 ملعطو  على القسم قسم. ونوز صف  الواو األوىل للقسم والاليت بعد ا عاطفات على القسم  وا  
 والوقو : أصله النزول من علو واستعمل جمازا للتحق  وشا  ذلك  فاملعىن: أن عياب  بك ملتحق .  
وحيي  متعليي  (لواقيع)  ووقييديفه: عليى املكيييبني  أو ابملكيييبني  حميا )ل عليييه قوليه بعييد (فوييل يومئييي للمكيييبني)  أت  

ملخاطيب املشيعف أبنيه معييهبم ألنيه  بيك و يم حييبوك فقيد حييبوا  سيالة اليفب. املكيبني بك بقفينة إضيافة  ب إىل ضيمري ا
 ووضمن قوله (إن عياب  بك لواقع) إث ات ال ع  بعد حون الكالم وعيدا هلم على إنكا  م أن يكونوا معيبني. 

)افييع يييدفعنم  وأو ييع قولييه (لواقييع) بقولييه (مييا لييه ميين )افييع)  و ييو خييل كن عيين (عييياب) أو حييال منييه  أت: مييا للعييياب 
 عننم. 
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والدفع: إبعا) الش،  عن ش،  ابليد وأطل   نا على الوقاية جمازا بعالقة اإلطالل أال يقينم من عياب هللا أحد بشفاعة  
 أو معا ضة. 

 وزيدت (من) يف النف، لتحقي  عموم النف، و وله  أت نف، جنس الدافع.  
دينة على  سول هللا صلى هللا عليه وسلم ألحلمه يف أسيا ى بيد   وى أمحد بن حن ل عن ج ري بن مطعم قال  قدمت امل 

فدفعت إليه و و يصل، أبصحابه صالة املغفب فسمعته يقفأ (والطو ) إىل (إن عياب  بك لواقع ما ليه مين )افيع) فكأمنيا 
 لعياب  . صد  قليب    ويف  واية  فأسلمت خوفا من نزول العياب وما حنت أظن أن أقوم من مقام، حىت يقع يب ا

[) 12[ الييين  يم يف خيوض يلع يون]11[ فويل يومئي للمكيبني]10[ ووسري ايف ال سريا]9(يوم متو  السما  مو ا] 
نوز أن يتعل  (يوم متو  السما ) بقوله (لواقع) على أنه ظف  له فيكون قوله (فويل يومئي للمكيبني) وففيعا على ايفملية  

 حلنا ويكون العياب عياب اآلخفة. 
نوز أن يكون الكالم قد مت عند قوله (أن عياب  بيك لواقيع) فيكيون (ييوم) متعلقيا ابلكيون الييت بيني امل تيدأ وا يل يف و  

قوله (فويل يومئي للمكيبني) وقدم الظف  على عامله لال تمام  فلما قدم الظف  أحتسب معىن الشفطية و و اسيتعمال 
لنييا فليييلك قفنيت ايفمليية بعييده ابلفييا  عليى وقييديف: إن حييل ذلييك اليييوم مت يع يف الظييفو  واقييفو ات اليييت وقيدم علييى عوام

 فويل للمكيبني. 
   
 

 4165صفحة : 
 
وقوله (يومئيي) عليى  ييا الوجيه أ ييد بيه التأحييد للظيف  فحصيل حتقيي  ا يل بطيفيقني طفيي  اقيازاة  وطفيي  التأحييد يف   

عيد أن أشييري إلييه وضيمنا بقوليه (إن عييياب  بيك لواقيع) فحصييل قوليه (ييوم متيو  السييما  ميو ا) اآليية  وصيفيح بيييوم ال عي  ب
 بيلك دحيده أيضا. 

واملو  بفتح امليم وسكون الواو: التحفك ابضطفاب  ومو  السما   و اضطفاب أجسامنا من الكواحب واختالل نظامنيا  
 وذلك عند انقفاض عامل احلياة الدنيا. 

اليت حتدث عند انقفاض عامل الدنيا  قال وعاىل (إذا زلزلت األ ض زلزاهلا) إىل وسري ايف ال: انتقاهلا من مواضعنا ابلزالزل  
 قوله (يومئي يصد  الناس أشتاات لريوا أعماهلم). 

 ودحيد فعل، (متو ) و(وسري) مبصد ين (مو ا) و(سريا) لففع احتمال اقاز  أت  و مو  حقيق، وونقل حقيق،.  
سيو   ووقيدم عنيد قوليه وعياىل (فوييل للييين يكت يون الكتياب أبييدينم) يف سيو ة ال قييفة والوييل: سيو  احليال ال يالغ منتنيى ال 

ووقدم قفي ا يف اخف اليا ايت. واملعىن: فويل يومئي للييين يكييبون اآلن. وحيي  متعلي  للمكييبني لعلميه مين املقيام  أت 
 سم الفاعل يف زمن احلال. اليين يكيبون مبا جا  م به الفسول من ووحيد هللا وال ع  وايفزا  والقفان فأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



وا وض: االندفا  يف الكالم ال اطل والكيب. واملفا) خوضنم يف وكيي نم ابلقفان مثل ما حكى هللا عننم (وقال اليين   
حففوا ال وسمعوا هليا القفان والغوا فيه لعلكم وغل ون) و و املفا) بقوله وعاىل (وإذا  أيت اليين روضون يف اايونيا فيأعفض 

 ىت روضوا يف حدي  يريه). عننم ح
و(يف) للظففييية اقازييية و يي، املالبسيية الشييديدة حمالبسيية الظييف  للمظييفو   أت اليييين متكيين مييننم ا ييوض حييىت حييأهنم  

 أحاك هبم. 
و(يلع ون) حالية. واللعب: االستنزا   قال وعاىل (ولئن سألتنم ليقولن إمنا حنا ذوض ونلعب قل أاب  واايوه و سله حنتم  
 ستنزئون). و
[ اصيلو ا 15[ أفسحف  يا أم ال و صيفون]14[  يه النا  اليت حنتم هبا وكيبون]13(يوم يدعون إىل ان  جننم )عا] 

[) (يوم يدعون) بدل من (يوم متو  السما  ميو ا) و يو 16فاصلوا أو ال و صفوا سوا  عليكم إمنا جتزون ما حنتم وعملون]
 بدل اشتمال. 

  وذلك إ انة هلم ويلظة علينم  أت يوم يساقون إىل ان  جننم سوقا بدفع  وفيه متثيل حاهلم أبهنم والد : الدفع العنيف  
 خائفون متقنقفون فتدفعنم املالئكة املوحلون إبزجائنم إىل النا . 

 ودحيد (يدعون) ب()عا) لتوصل إىل إفا)ة وعظيمه بتنكريه.  
عليييه السيييال. والقييول احمليييو  يقييد  مبييا  ييو حييال ميين ضييمري  ومجليية ( يييه النييا ) إىل اخف ييا مقييول قييول ضيييو  )ل 

 (يدعون). ووقديفه: يقال هلم  أو مقوال هلم  والقائل  م املالئكة املوحلون إبيصاهلم إىل جننم. 
واإلشييا ة بكلميية ( يييه) الييييت  ييو للمشييا  إلييييه التقفيييب املؤنيي  ويييومى  إىل أهنييم بلغو ييا و يييم علييى شييفا ا  واملقصيييو)  

 التوطئة ملا سري) بعد ا من قوله (اليت حنتم هبا وكيبون) إىل (ال و صفون). ابإلشا ة 
واملوصول وصلته يف قوله (اليت حنتم هبا وكيبون) لتن يه املخاط ني على فسا)  أينم إذ حيبوا ابحلشيف والعقياب فيفأوا ذليك  

 عياان. 
سيحف  ييا) إذ حيانوا حيني يسيمعون اإلنييا  ييوم ال عي  وفف  على  يا التن يه ون يه اخف على ضاللتنم يف الدنيا بقوله (أف 

وايفزا  يقولون:  يا سحف  وإذا عفض علينم القفان قالوا: قلوبنا يف أحنة  ا ودعوان إليه ويف اذاهنم وقف ومن بيننيا وبينيك 
قولونه )خليت حجاب  فللمناس ة بني ما يف صلة املوصول من معىن التوقيف على خطئنم وبني التنكم عليكم مبا حانوا ي

 فا  التففيع و و من مجلة ما يقال هلم احملك، ابلقول املقد . 
 و(أم) منقطعة  واالستفنام اليت وقتضيه (أم) بعد ا مستعمل يف التوبيخ والتنكم. والتقديف: بل أنتم ال و صفون.  
ن ان ا حميا حنيتم يف اليدنيا وقوليون: ومعىن ال و صفون: ال و صفون املفئيات حما  ، يف الواقع فلعلكم وزعمون أنكم ال ويفو  

 (بيننا وبينك حجاب) أت فال نفاك  ووقولون (إمنا سكفت أبصا ان). 
وج،  ابملسند إليه  لا عنه لل فعل، إلفا)ة وقيوت احلكيم  فلييلك مل يقيل: أم ال و صيفون  ألنيه ال يفييد وقيواي  وال: أم  

ضمري املتصل يفيد وقفيف املسند إليه احملكيوم علييه ليال  وقيد  املسيند ال و صفون أنتم  ألن جم،  الضمري املنفصل بعد ال
 إليه فإنه يفيد دحيد احلكم ووقويته و و أشد ووحيدا  وحل ذلك يف طفيقة التنكم. 
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صيطلوا بنا  يا يقيال: ومجلة (اصلو ا) مستأنفة  ، مبنزلية النتيجية املرتق ية مين التيوبيخ والتغلييظ السيابقني  أت ا)خلو يا فا  

 صل، النا  يصال ا  إذ قاس حف ا. 
واألمف يف (اصلو ا) إما مكين به عن الدخول ألن الدخول هلا يستلزم االحرتال بنا  يا  وإميا مسيتعمل جميازا يف التنكييل.  

عيننم شييئا  وفف  على (اصلو ا) أمف للتسوية بني صيل م عليى حف يا وبيني عيدم الصيل و يو ايفيز  ألن حلينميا ال رففيان
من العياب  أال وفى أهنم يقولون: (سوا  علينا أجزعنا أم صلان ما لنا من ضي ) ألن جفمنم عظيم ال مطمع يف ختفيف 

 جزائه. 
 و(سوا  عليكم) مؤحدة يفملة (فاصلوا أو ال وصلوا) فليلك فصلت عننا ومل وعطف.  
 ا) إذ حلميية (إمنييا) مفح يية ميين (إن) و(مييا) الكافيية  فكمييا يصييح ومجليية (إمنييا جتييزون مييا حنييتم وعملييون) وعليييل يفمليية (اصييلو  

التعليييل ب(أن) وحييد ا حيييلك يصييح التعليييل هبييا مييع (مييا) الكافيية  وعليييه فجملتييا (فاصييلوا أو ال وصييلوا سييوا  عليييكم) 
 معرتضتان بني مجلة (اصلو ا) وايفملة الواقعة وعليال هلا. 

بتنزييل املخياط ني منزلية مين يعتقيد أن ميا لقيوه مين العيياب ظليم مل يسيتوج وا واحلصف املستفا) من حلمة (إمنيا) قصيف قليب  
 مثل ذلك من شدة ما ظنف علينم من الفز . 

وعدت (جتزون) إىل (ما حنتم وعملون) بدون ال ا  خالفا لقوله بعده (حلوا واشفبوا  نيئا مبا حنيتم وعمليون) ليشيمل القصيف  
لكم ال أحثيف منيه فينتفي، الظليم عين مقيدا  ايفيزا  حميا انتفيى الظليم عين أصيله  مفعول الفعل املقصو   أت جتزون مثل عم

 وهليه ا صوصية مل يعل  معمول الفعل ابل ا  إذ جعل ايفزا  مبنزلة نفس الفعل. 
[ حليوا واشيفبوا  نيئيا مبيا حنيتم 18[ فاحنني مبا أويينم  هبيم ووقيينم  هبيم عيياب ايفحييم]17(إن املتقني يف جنات ونعيم] 
[) اسييتئنا  بييياين بعييد أن ذحييف حييال املكيييبني ومييا يقييال هلييم  فميين شييأن السييامع أن يتسييا ل عيين حيييال 19ملييون]وع

أضدا) م و م الففي  اليين صدقوا الفسيول صيلى هللا علييه وسيلم فميا جيا  بيه القيفان وخاصية إذ حيانوا السيامعون امليؤمنني 
 ضة بني ما ق لنا ومجلة (أم يقولون شاعف). وعا)ة القفان وعقيب اإلنيا  ابلت شري وعكسه  وايفملة معرت 

 ودحيد ا ل ب(إن) لال تمام به. وونكري(جنات ونعيم) لتعظيم  أت يف أية جنات وأت نعيم.   
 ومجع (جنات) وقدم يف سو ة اليا ايت.  
 والفاحه: وصف من فكه حففح  إذا طابت نفسه وسف.  
 وقفأه أبو جعفف(فكنني) بدون ألف. وقفأ ايفمنو (فاحنني) على صيغة اسم الفاعل   
 وال ا  يف(مبا اات م  هبم) للس  ية واملعىن:أن  هبم أ ضا م مبا ا ون.  
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واستحضييا  ايفالليية بوصييف( هبم) لإلشييا ة إىل عظيييم مييا اات ييم إذ العطييا  يناسييب حييال املعطيي،  ويف إضييافة( ب) إىل  
م) ت موضيع احليال  واليواو حاليية  أو عاطفية عليى(متكئني) ضمري م وقفيب هلم ووعظيم ومجلة(ووقا م  هبم عياب ايفحي

اليت  و حال  والتقديف: وقد وقا م  هبم عياب ايفحيم  و و حال من املتقني. واملقصو) من ذحف  ييه احلالية: إ ظنيا  
 ظة ضد ا. الت اين بني حال املتقني وحال املكيبني زاي)ة يف االمتنان فإن النعمة وز)ا) حسن وقع يف النفس عند مالح

وفيه أيضا أن وقايتنم عياب ايفحيم عدل  ألهنم مل يقرتفوا ما يوجب العقاب. وأما ما أعطوه من النعيم فيلك فضل من  
 هللا وإحفام منه هلم. 

 ويف قوله( هبم) ما وقدم ق يله.  
أو مقوال هلم. و يا القيول  ومجلة (حلوا واشفبوا) إىل اخف ا مقول قول ضيو  يف موضع احلال أيضا وقديفه: يقال: هلم  

 مقابل ما يقال للمكيبني (اصلو ا فاصلوا أو ال وصلوا سوا  عليكم إمنا جتزون ما حنتم وعملون). 
 وحي  مفعول (حلوا واشفبوا) إلفا)ة النعيم  أت حلوا ما يؤحل واشفبوا حل ما يشفب  و و عموم عفيف  أت  ا وشتنون.  
عييىن مفعييول وقييع وصييفا ملصييد ين لفعل،(حلييوا واشييفبوا)  أحييال وشييفاب  فليييلك مل يؤنيي  و( نيئييا) اسييم علييى وزن فعيييل مب 

الوصيييف ألن فعييييال إذا حيييان مبعيييىن مفعيييول يليييزم اإلفيييفا) والتييييحري. ووقيييدم يف سيييو ة النسيييا  ألنيييه سيييامل  يييا يكيييد  الطعيييام 
 والشفاب. 

ولييه(املتقني) ويف  يييا القييول زاي)ة حفاميية هلييم و(مييا) موصييولة  وال ييا  سيي  ية  أت بسيي ب العمييل الصيياحل اليييت يييوم، إليييه ق 
إبظنيا  أن ميا أوييوه مين الكفاميية عيوض عيين أعمياهلم حمييا اذنيت بييه اب  السي  ية و ييو حنيو قييول مين يسييدت نعمية إىل امليينعم 

 عليه: ال فضل يل عليك وإمنا  و مالك  أو حنو ذلك. 
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[) حييال ميين ضييمري(حلوا واشييفبوا)  أت يقييال هلييم حلييوا وأشييفبوا 20(متكئييني علييى سييف  مصييفوفة وزوجنييا م رييو  عييني]  

حيال حييوهنم متكئيني  أت و ييم يف حيال إحليية أ ييل اليرت  املعنييو) يف اليدنيا  فقييد حييان أ يل الففا ييية أيحليون متكئييني وقييد 
ن وصيف القييفان ذلييك يف سييو ة يوسييف بقولييه (أ سييلت إلييينن وأعتييدت هليين متكئييا و اوييت حييل واحييدة مييننن سييكينا) وحييا

 األحاسفة ومفازبة الففس أيحلون متكئني وحيلك حان أابطفة الفومان وحيلك شأهنم يف شفب ا مف  قال األعشى:          
 انزعتنم قضب الفاان متكئا                      و فة مزة  اووقنا خضل السف : مجع سفيف  و و ما يضطجع عليه.   
 أيحلون متكئني جمتمعني للتأنس حقوله وعاىل(على سف  متقابلني).  واملصفوفة: املتقابلة  واملعىن: أهنم 
 ومجلة(وزوجنا م) عطف على(متكئني) فن، يف موضع احلال.  
ومعىن(زوجنا م): جعلنا حل فف) مننم زوجيا  أت ييري مفيف)  أت قيفان م بنسيا  حيو  عيني. وال يا  للمصياح ة  أت جعلنيا  

) إىل (حو ) بنفسه على املفعولية حما يف قوله وعاىل (زوجناحم)  ألن (زوجنا) يف حو ا عينا معنم  ومل يعد فعل (زوجنا م
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 يه اآلية ليس مبعىن  أنكحنا م  إذ ليس املفا) عقيد النكياح لن يو امليفا) عين  ييا املعيىن  فيالتزوي   نيا وا ) مبعنياه احلقيقي، 
يف العف  والشف   وليس ال ا  لتعدية فعل (زوجنا م) يف اللغة و و جعل الش،  املفف) زوجا وليس وا )ا مبعناه املقول عنه 

 بتضمينه معىن: قفان  وال  و على لغة أز) شنؤة فإنه مل يسمع يف فصيح الكالم : وزوج ابمفأة. 
وحيو : صيفة لنسيا  امليؤمنني يف ايفنية  و ين النسيا  الياليت حين أزواجيا هليم يف اليدنيا إن حين مؤمنيات ومين رلقنيين هللا يف  

مة ايفنة وحكم نسا  املؤمنني الاليت  ن مؤمنات ومل يكين يف العميل الصياحل مثيل أزواجنين يف حلياقنن أبزواجنين ايفنة لنع
يف الد جات يف ايفنة وقدم عند قوله وعاىل (ا)خليوا ايفنية أنيتم وأزواجكيم حتيلون) يف سيو ة الزخيف  وميا يقيال فيينن يقيال 

 يف الفجال من أزواج النسا  الصاحلات. 
 فة كنية  وحقنا أن وعطف ولكن حثف وفك العطف. و(عني) ص 
(واليييين أمنييوا وأو عييتنم ذ يييتنم إب ييان أحلقنييا هبييم ذ يييتنم ومييا ألتنييا م ميين عملنييم ميين شيي، ) اعييرتاض بييني ذحييف حفامييات  

 املؤمنني  والواو اعرتاضية. 
ا يل اليوا ) بعيد ا  أت أن سي ب إحليال والتع ري ابملوصول إظنا  يف مقام اإلضما  لتكون الصلة إ ا  إىل أن وجيه بنيا    

 ذ ايهتم هبم يف نعيم ايفنة  و إ اهنم وحون الي ايت امنوا بس ب إ ان اابئنم ألن اآلاب  املؤمنني يلقنون أبنائنم اإل ان. 
 واملعىن: واملؤمنون اليين هلم ذ ايت مؤمنون أحلقنا هبم ذ ايهتم.  
و أنفسييكم وأ لييكم ان ا)  و يل يسيتطيع أحييدحم أن يقي، النيا  ييريه إال ابإل شييا). وقيد قيال وعياىل (اي أينييا الييين امنيوا قي 

 ولعل ما يف اآلية من إحلال ذ ايهتم من شفاعة املؤمن الصاحل أل له وذ يته. 
والتنكييري يف قولييه (إب ييان) اتمييل أن يكييون للتعظيييم  أت إب ييان عظيييم  وعظمتييه بكثييفة األعمييال الصيياحلة  فيكييون ذلييك  

 يف إحلاقنم آبابئنم ووكون عن النعمة يف جعلنم يف مكان واحد. شفطا 
 ويتحمل أن يكون للنوعية  أت ما يصدل عليه حقيقة اإل ان.  
وقفأ ايفمنو  (واو عتنم) هبمزة وصل وبتشديد التا  األوىل وبتا  بعد العيني  ي، ات  دنيي  ضيمري الفعيل. وقيفأه أبيو عميفو  

 سكون التا . وحده (واو عنا م) هبمزة قطع و 
وقوله (ذ يتنم) األول قفأه ايفمنيو  بصييغة اإلفيفا). وقيفأه أبيو عميفو (ذ ايهتيم) بصييغة مجيع ذ يية فنيو مفعيول (او عنيا م).  

وقفأه ابين عيامف ويعقيوب بصييغة ايفميع أيضيا لكين مففوعية عليى أنيه فاعيل (او عيتنم)  فيكيون اإلنعيام عليى اابئنيم إبحليال 
 مثل عملنم.  ذ ايهتم هبم وإن مل يعلموا

وقد  وى مجاعة مننم الطلت وال زا  وابن عدت وأبو نعييم وابين مف)وييه حيديثا مسيندا إىل ابين ع ياس عين النييب صيلى هللا  
عليه وسلم قال: (إن هللا يففع ذ ية املؤمن يف ) جته وإن حانوا )ونه  أت يف العمل حما صفح به يف  واية القفطيب  لتقف هبم 

 ين امنوا واو عتنم ذ يتنم إب ان) إىل قوله (من ش، ). عينيه ع قفأ (والي
وعلى االحتمالني  و نعمة مجع هللا هبا للمؤمنني أنوا  املسفة بسعا)هتم مبزاوجة احلو  ومبؤانسة اإلخوان املؤمنني وابجتما   

 أوال) م ونسل هبم  وذلك أن يف ط ع اإلنسان التأنس أبوال)ه وح ه اوصاهلم به. 
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ثييالث عشييف وألييف يف   1013وقييد وصييف ذلييك ضمييد بيين ع ييد الففيييع ايفعفييفت املفسيي، األندلسيي، وزيييل وييونس سيينة   

حتاب له ياه  األنوا  الن وية يف ااب  خري اللية  قال يف خامتة الكتاب  قيد أطلعيين هللا وعياىل عليى )يين اإلسيالم بواسيطة 
 وح إىل مكتب النصا ى ألقفأ )ييننم ع أ جيع إىل بيييت فيعلميين واليدت )يين والدت وأان ابن ستة أعوام مع أين حنت إذاك أ

اإلسالم فكنت أوعلم فينما (حيا) معا وسين حني محلت إىل مكت نم أ بعة أعوام فأخي والدت لوحا من عو) ايفيوز حيأين 
ه طفيال حغيفاب    فكتيب يل أنظف هلا اآلن إليه  لسا من يري طفل  اسم لطني ايبس و و طني لزج وليست بعفبية وعفبيتي

يف حفو  اهلجا  و و يسألين عن حفو  النصا ى حففا حففا ود ي ا ووقفي ا فإذا ييت له حففيا أعجمييا يكتيب يل حففيا 
عفبيا حىت استوىف مجييع حيفو  اهلجيا  وأوصياين أن أحيتم ذليك حيىت عين واليديت وعمي، وأخي، ميع أنيه  محيه هللا قيد ألقيى 

ل ذلك عنه فيحفل ال ضالة وقد حان يلقنين ما أقول عند  ؤييت األصينام  فلميا حتقي  واليدت نفسه للنالك إلمكان أن أخ
أين أحتم أمو  )ين اإلسيالم أميفين أن أوكليم إبفشيائه لواليديت وبعيض األصيدقا  مين أصيحابه وسياففت األسيفا  مين جييان 

يفزيفة ا ضفا   فتخل  يل معففتنم أين مييزت ألجتمع ابملسلمني األخيا  إىل يفانطة وأش يلية وطليطلة ويري ا من مدن ا
مننم س عة  جال حانوا ايدثونين أبحيوال يفانطية وميا حيان هبيا يف اإلسيالم وقيد ميفوا حلنيم عليى شييخ مين مشيائخ يفانطية 

 يقال له الفقيه األوطو ت...  اخل. 
عيييىن اإلحليييال مييين الصيييالحية للفيييوز وإيثيييا  فعيييل (أحلقنيييا) )ون أن يقيييال: أ)خلنيييا معنيييم  أو جعلنيييا معنيييم لعلميييه مليييا يف م 

والتأخري  فقد يكون ذلك اإلحلال بعد إجفا  عقاب على بعض الي ية استحقوه بسيئاهتم على ما يف األعمال من وفاوت 
 يف استحقال العقاب وهللا أعلم مبفا)ه من ع ا)ه. وفعل اإلحلال يقتض، أن الي ايت صا وا يف ) جات اابئنم. 

 يغتني وفنن لدفع إعا)ة اللفظ. ويف املخالفة بني الص 
 و(ألتنا م) نقصنا م  يقال: الته حقه  إذا نقصه إايه  و و من ابب ضفب ومن ابب علم.  
فقفأه ايفمنو  بفتح الم (التنيا م). وقيفأه ابين حثيري بكسيف الم (التنيا م)  ووقيدم عنيد قوليه وعياىل (ال يليتكم مين أعميالكم  

 شيئا) يف سو ة احلجفات. 
 لحال وضمري الغي ة عائد إىل (اليين امنوا). والواو ل 
واملعىن: أن هللا أحل  هبم ذ ايهتم يف الد جة يف ايفنة فضيال منيه عليى الييين امنيوا )ون عيوض احرتاسيا مين أن اسي وا أن   

سيري  إحلال ذ ايهتم هبم بعد عطا  نصيب من حسناهتم لي ايهتم ليدخلوا به ايفنة على ميا  يو متعيا   عنيد م يف فيك األ
ومحالة الدايت  وخال  الغا مني  وعلى ما  و معفو  يف االنتصا  مين املظليوم للظيامل ابألخيي مين حسيناوه وإعطائنيا 

 للمظلوم  و و حناية عن عدم انتقا  حظوظنم من ايفزا  على األعمال الصاحلة. 
لتوحيييد النفيي، وإفييا)ة اإلحاطيية و(مين عملنييم) متعليي  ب(مييا ألتنييا م) و(ميين) للت عيييض و(ميين) اليييت يف قولييه (ميين شيي، )  

 والشمول للنكفة. 
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[) مجلية معرتضية بيني مجلية (وميا ألتنيا م مين عملنيم) وبيني مجلية (وأميد)ان م بفاحنيية) 21(حيل اميف  مبيا حسيب   يني] 
قصد مننا وعليل ايفملية الييت ق لنيا و ي، مبيا فينيا مين العميوم صياحلة للتييييل ميع التعلييل  و(حيل اميف ) يعيم أ يل اآلخيفة  

 نم. حل
 وليس املفا) حل امف  من املتقني خاصة.  
واملعييىن: انتفييى إنقاصيينا إاي ييم شيييئا ميين عملنييم ألن حييل أحييد مقييفون مبييا حسييب ومييفهتن عنييده واملتقييون ملييا حسيي وا العمييل  

العميل  الصاحل حان لزاما هلم مقرتان هبم ال يسل ون منه شيئا  وامليفا) مبيا حسي وا: جيزا  ميا حسي وا ألنيه الييت يقيرتن بصياحب
 وأما نفس العمل نفسه فقد انقضى يف أابنه. 

ويف  يييا التعلييييل حنايتييان: إحيييدامها أن أ ييل الكفيييف مقفونييون  يييزا  أعميياهلم  وكنيتنميييا أن ذ ايت املييؤمنني الييييين أحلقيييوا  
هبييا حيان هلييه آبابئنم يف النعيم أحلقوا ابيفنة حفامة آلابئنيم وليوال وليك الكفامية لكانيت معياملتنم عليى حسيب أعمياهلم. و 

 ايفملة وقع أشد حسنا عما سواه مع أهنا صا ت من حسن التتميم. 
 والكسب: يطل  على ما اصله املف  بعمله إل ا)ة نفع نفسه.  
 و  ني: فعيل مبعىن مفعول من الف ن و و احل س.  
[) عطيف عليى (يف جنيات 23[ يتنيازعون فينيا حأسيا ال لغيو فينيا وال دثييم]22(وأمد)ان م بفاحنة وحلم  ا يشتنون] 

 ونعيم) اخل. 
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واإلمييدا): إعطييا  املييد) و ييو الييزاي)ة ميين نييو  انفييع فيمييا زيييد فيييه  أت ز)ان ييم علييى مييا ذحييف ميين النعيييم واألحييل والشييفب   

مييف يف الييدنيا  واملنا)مية علييى شيفهبا ألهنييا مين أحسيين اللييات فيمييا ألفتيه نفوسيينم  وحيان أ ييل اليرت  يف الييدنيا إذا شيفبوا ا 
 حسفوا سو ة حدهتا يف ال طن ابلشوا  من اللحم قال النابغة يصف قفن الثو :          

سييفو) شييفب نسييوه عنييد مفتييأ) ويييدفعون ليييغ ا مييف عيين أفييوا نم أبحييل الفواحييه ويسييموهنا النقييل  بضييم النييون وفتحنييا    
 ويكون من نا  ومقاث. 

ري الغائيييب يف (أميييد)ان م بفاحنييية) اخل. والتنييياز  أطلييي  عليييى التيييداول ولييييلك جييي،  بقوليييه (يتنيييازعون) حييياال مييين ضيييم 
والتعاط،. وأصله وفاعل من نيز  اليدلو مين ال ئيف عنيد االسيتقا  فيإن النياس حيانوا إذا و )وا لالسيتقا  نيز  أحيد م )ليوه مين 

م يكفيينم وعيب النيز   ويسيمى املا  ع انول الدلو ملن حوله و مبا حان الفجل القيوت الشيديد ينيز  مين ال ئيف للمسيتقني حلني
 املاوح مبثناة فوقية. 
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وقد ذحف هللا وعاىل نز  موسى عليه السالم البنية شيعيب مليا  أى انق اضينما عليى االنيدماج يف الفعيا . وذحيف النييب صيلى  
ني أو جعييل هللا علييه وسييلم يف  ؤاي نزعييه علييى القليييب ع نييز  أيب بكييف  ضيي، هللا عنييه ع نييز  عمييف  ضيي، هللا عنييه. ع اسييتع

 جمازا عن املداولة واملعاو ة يف مناولة أحؤس الشفاب  قال األعشى:          
انزعييتنم قضييب الفاييان متكئييا                      و ييفة مييزة  وواقنييا خضييل واملعييىن: أن بعضيينم يصييب ليي عض ا مييف   

 ويناوله إيثا ا وحفامة. 
 نفسه للمداع ة حما قال امفؤ القيس يف املداع ة على الطعام:           وقيل: ونازعنم الكأس جماذبة بعضنم حأس بعض إىل 
فظييل العيييا ى يييفمتني بلحمنييا                      وشييحم حنييداب الييدمقس املفتييل والكييأس: إان  وشييفب فيييه ا مييف ال   

نس  ووقييدم قولييه يف سييو ة عييفوة لييه وال خفطييوم  و ييو مؤنيي   فيجييوز أن يكييون  نييا مييفا)ا بييه اإلان  املعييفو  ومييفا) بييه ايفيي
 الصافات (يطا  علينم بكأس من معني)  وليس املفا) أهنم يشفبون يف حأس واحدة أبخي أحد م من اخف حأسه. 

 ونوز أن يفا) ابلكأس ا مف  و و من إطالل اسم احملل على احلال مثل قوهلم: سأل الوا)ت وحما قال األعشى:           
 يت الساب  انفا). ومجلة (ال لغو فينا وال دثني) نيوز أن وكيون صيفة ل(حيأس) وضيمري (ال انزعتنم قضب الفاان (ال  

 لغو فينا) عائد إىل (حأس) ووصف الكأس ب(ال لغو فينا وال دثيم). 
ل إن فنيم الكيأس مبعيىن اإلان  املعيفو  فنيو عليى وقيديف: ال لغيو وال دثييم لصياح نا  فيإن (يف) للظففيية اقازيية الييت وييؤو   

ابملالبسة  حقوله وعاىل (وجا دوا يف هللا ح  جنا)ه) وقول النييب صيلى هللا علييه وسيلم  ففينميا  أت واليديك  فجا يد    
أت جا يد بلمهيا  أو دول (يف) مبعييىن التعلييم حقييول النييب صيلى هللا عليييه وسيلم  )خلييت اميفأة النيا  يف  ييفة ح سيتنا حييىت 

 ماوت جوعا  . 
ه ا ميف حانيت (يف) مسيتعا ة للسي  ية  أت ال لغيو يقيع بسي ب شيفهبا. واملعيىن عليى حيال اليوجنني وأن فنم الكأس ميفا)ا بي 

أهنا ال رال  شا بينا اللغو واإلع ابلس اب ولضفب وحنوه  أت أن ا مف اليت استعملت الكأس هلا ليست حخمو  الدنيا  
لة (يتنازعون فينا حأسيا)  ويكيون ضيمري (فينيا) عائيد ونوز أن وكون مجلة (ال لغو فينا وال دثيم) مستأنفة انشئة عن مج

إىل (جنات) من قوله (إن املتقني يف جنات) مثل ضمري (فينا حأسا)  فتكون يف ايفملة معىن التيييل ألنه إذا انتفى اللغو 
 والتأثيم عن أن يكوان يف ايفنة انتفى أن يكوان يف حأس شفب أ ل ايفنة. 

قوله وعاىل (إن للمتقني مفازا حدائ  وأعنااب) إىل قوله (ال يسمعون فينا لغيوا وال حييااب) يف ومثل  يين الوجنني أييت يف  
 سو ة الن أ. 

 واللغو: سق  الكالم واهلياين اليت يصد  عن خلل العقل.  
اقيانني مين والتأثيم: ما يؤع به فاعله شفعا أو عا)ة من فعل أو قول مثل الضفب والشتم ومتزيي  الثيياب وميا يشي ه أفعيال  

اك  العفبييدة  ييا ال رلييو عنييه النييدامى يال ييا  فأ ييل ايفنيية منز ييون عيين ذلييك حلييه ألهنييم ميين عييامل احلقييائ  والكميياالت فنييم 
حكمييا  علمييا   وقييد متييدح أصييحاب األحييالم ميين أ ييل ايفا لييية ابلتنييزه عيين مثييل ذلييك  ومييننم ميين اوقييى مييا يعييفض ميين 

 عاصم.  الفلتات فحفم على نفسه ا مف مثل قيس بن
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وقفأ ايفمنو  (ال لغو فينا وال دثيم) بففعنما على أن (ال) مش نة ب(ليس). وقفأه ابن حثيري وأبيو عميفو بفتحنميا عليى   

أن (ال) مشيي نة ب(إن) ومهييا وجنييان يف نفيي، النكييفة إذا حانييت إ ا)ة الواحييد يييري ضتمليية ومثلييه قوهلييا يف حييدي  أم ز  :  
 ة ال حف وال قف وال  افة وال سةمة   ويت النكفات األ بع ابلففع وابلنصب. زوج، حليل هتام

[) عطف على مجلة (يتنازعون فينا حأسا) فنو من متامه وواقع موقع 24(ويطو  علينم يلمان هلم حأهنم لؤلؤ مكنون] 
لال  ليات الدنيا فإهنا ال بد احلال مثله  وج،  به يف صيغة املضا   للداللة على التجد) والتكف   أت ذلك ال ينقطع 

هلا من االنقطا  بنناايت ونتن، إلينا فتكفه ألصحاهبا الزاي)ة مننا مثل الغول  واإلط يال  ووجيع األمعيا  يف شيفب ا ميف 
 ومثل الش ع يف وناول الطعام ويري ذلك من حل ما يو ث العجز عن االز)اي) من اللية ونعل االز)اي) أملا. 

 ك إال ليات املعا   وليات املناظف احلسنة وايفمال. ومل يستثن من ذل 
ومليا أشييعف فعيل (يطييو ) أبن الغلمييان ينياولوهنم مييا فييه لييياهتم حييان مشيعفا بتجييد) املناولية وجتييد) الطييوا  وقيد صييا  حييل  

 ذلك لية ال سةمة مننا. 
  وأ ييل ايفا لييية ابألصيينام والطييوا : مشيي، متكييف  ذ ييااب و جوعييا وأحثييف مييا يكييون علييى اسييتدا ة  ومنييه طييوا  الكع يية 

وألجله ي، الصنم )و ا ألهنم يدو ون به. وي، مش، الغلمان بيننم طوافا ألن شأن جميالس األح ية واألصيدقا  أن وكيون 
حلقة و)وائف ليستوت يف مفا م حما أشا  إليه يف قوله وعاىل يف سو ة الصافات (على سف  متقابلني). ومنه جعلت جمالس 

ت جمالس النيب  ) حلقا. وقد أطل  على مناولة ا مف إ)ا ة فقيل: أ)ا ت احلا ثة ا مف  و يا الييت الد وس حلقا وحان
 يناول ا مف املديف. 

ووييفك ذحييف متعليي  (يطييو ) لظنييو ه ميين قولييه (يتنييازعون فينييا حأسييا) وقولييه (وأمييد)ان م بفاحنيية) و)ل عليييه قولييه وعيياىل  
(يطا  علينم بكأس من معني بيضا  لية للشا بني) فلما وقدم ذحف (يطا  علينم بصحا  من ذ ب وأحواب) وقوله 

 ما شأنه أن يطا  به وفك ذحفه بعد فعل (يطا ) لال  ما يف اآليتني األخفيني. 
والغلمان: مجع يالم  وحقيقته من حان يف سن يقا ب ال لوغ أو ي لغه  ويطل  على ا ا)م ألهنم حانوا أحثيف ميا يتخييون  

  لعدم الكلفة يف حفحاهتم وعدم استثقال وكليفنم  وأحثف ما يكونيون مين الع ييد ومثليه إطيالل الولييدة خدمنم من الصغا
 على األمة الفتية حأهنا قفي ة عند بوال)ة أمنا. 

 فمعىن قوله (يلمان هلم): خدمة هلم.  
ى وقيديف اليالم مليا يف اإلضيافة مين وعل عننم ابلتنكري ووعلي  الم امللك بضمري (اليين امنوا) )ون اإلضافة الييت  ي، علي  

معىن وعفيف املضا  ابالنتساب إىل املضا  إليه عند السامع من ق ل. وليس  ؤال  الغلمان مبمليوحني للميؤمنني ولكيننم 
 لوقون  دمتنم خلقنم هللا ألجلنم يف ايفنة قال وعاىل (ويطو  علينم ولدان  لدون) و يا على حنو قوله وعاىل (بعثنا 

 ع ا)ا لنا أويل بئس شديد) أت صنف من ع ا)ان يري معفوفني للناس. عليكم 
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 وش نوا ابللؤلؤ املكنون حلسن املفأى.  
واللؤلييؤ: الييد . واملكنييون: املخييزون لنفاسييته علييى أ اببييه فييال يتحلييى بييه إال يف احملافييل واملواحييب فليييلك ي قييى علييى ملعانييه  

 وبياضه. 
[ فميين هللا علينييا ووقيياان عييياب 26قييالوا إان حنييا ق ييل يف أ لنييا مشييفقني][ 25(وأق ييل بعضيينم علييى بعييض يتسييا لون] 

[) عطف على مجلة (يتنيازعون فينيا حأسيا). والتقيديف: وقيد 28[ إان حنا من ق ل ندعوه أنه  و الل الفحيم]27السموم]
 أق ل بعضنم على بعض يتسا لون  أت  م يف ولك األحوال قد أق ل بعضنم على بعض يتسا لون. 

ا حييان إحلييال ذ ايهتييم هبييم مقتضيييا مشييا حتنم إاي ييم يف النعيييم حمييا وقييدم انفييا عنييد قولييه (أحلقنييا هبييم ذ يييتنم) حييان  يييا ومليي 
 التساؤل جا اي بني ايفميع من األصول والي ايت سائلني ومسؤولني. 

 وضمري (بعضنم) عائد إىل (املتقني) وعلى (ذ ايهتم).  
على حد قوله وعاىل (فوسوس إليه الشيطان قال اي ا)م  يل أ)ليك عليى شيجفة ا ليد ومجلة (قالوا) بيان يفملة يتسا لون  

 وملك ال ي لى) ضمري (قالوا) عائد إىل ال عضني  أت يقول حل ففي  من املتسائلني للففي  اآلخف  يه املقالة. 
   
 

 4171صفحة : 
 
سيائلني رسيب وفياوت ميا يوج يه مين التقصيري يف وإشفال: ووقع املكفوه و و ضد الفجا   و يا التوقع متفاوت عنيد املت  

 أ)ا  ح  التكليف  أو من العصيان. وليلك فنو أقوى يف جانب ذ ايت املؤمنني اليين أحلقوا أبصوهلم بدون استحقال. 
ولعله يف جانب الي ايت أظنف يف معىن الشكف وأن أصوهلم من أ لنم فنم يعلمون أن ذ ايهتم حانوا مشفقني من عقياب  

وعيياىل أو مبنزليية ميين يعلييم ذلييك ميين مشييا دة سييري م يف الفييا  رقييول التكليييف  وحيييلك أصييوهلم ابلنسيي ة إىل ميين يعلييم  هللا
حيياهلم مييين أصييحاهبم أو يسيييمع مييننم إشيييفاقنم واسيييتغفا  م. وحييي  متعلييي  (مشييفقني) ألنيييه )ل عليييه (ووقييياان عيييياب 

 السموم). 
 وعلى  يا الوجه يكون معىن (يف) الظففية.  
 (يف أ لينا) ب(حنا)  أت حني حنا يف انسنا يف الدنيا.  (أ لنا)  نا يف معىن النا.  ويتعل  
ونوز أن وكون املقالة صا) ة من اليين امنوا رياط ون ذ ايهتيم الييين أحلقيوا هبيم ومل يكونيوا اسي ون أهنيم سييلحقون هبيم:  

املفييدة للتعلييل  أت مشيفقني ألجلكيم ومعيىن (فمين هللا فاملعىن: إان حنا ق ل مشفقني عليكم  فتكون (يف) للظففيية اقازيية 
علينا) من علينا ابلعفوا عنكم فأذ ب عنا احلزن ووقاان أن يعيبكم ابلنا . فلما حان عياب الي ايت ازن ااب  يم جعليت 

م  أت فمين علينيا وقاية الي ايت منه مبنزلة وقاية اابئنم فقالوا: (ووقاان عياب السموم) إيفاقا يف الشكف عننم وعن ذ ايهتي
 مجيعا ووقاان مجيعا عياب السموم. 
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والسموم بفتح السني  أصله اسم الفيح اليت هتب من جنة حيا ة جيدا فتكيون جافية شيديدة احليفا ة و ي، معفوفية يف بيال)  
العيفب هتليك مين يتنشييقنا. وأطلي   نيا عليى  يييح جنينم عليى سيي يل التقفييب ابألميف املعيفو   حمييا أطلقيت عليى العنصييف 

 لنا ت يف قوله وعاىل (وايفان خلقناه من ق ل من ان  السموم) يف سو ة احلجف وحل ذلك وقفيب ابملألو . ا
ومجلة (إان حنا من ق ل ندعوه) وعليل ملنة هللا علينم وثنا  عليى هللا أبنيه اسيتجاب هليم  أت حنيا مين ق يل الييوم نيدعوه  أت  

 يف الدنيا. 
 
نيييا ن تنيييل إلييييه يف أميييو ان  وسييي ب العميييوم )اخيييل ابتيييدا  و يييو اليييدعا  ألنفسييينم وحيييي  متعلييي  (نيييدعوه) للتعمييييم  أت ح 

 ولي ايهتم ابلنجاة من النا  وبنوال نعيم ايفنة. 
وملا حان  يا الكالم يف )ا  احلقيقة ال يصد  إال عن إهليام ومعففية حيان )لييال عليى أن )عيا  الصياحلني ألبنيائنم وذ ايهتيم  

بية )عيا  الصياحلني مين األبنيا  آلابئنيم عليى ذليك  قيال النييب صيلى هللا علييه وسيلم  إذا مفجو اإلجابية  حميا )ل عليى إجا
 مات ابن ا)م انقطع عمله إال من ثالث  فيحف  وولد صاحل يدعوا له لري  . 

ف)ا وقوله (أنه  و الل الفحيم) قفأه انفع والكسائ، وأبو جعفف بفتح مهزة (أنه) عليى وقيديف حيف  ايفيف ضييوفا حييفا مطي  
 مع (أن) و و  نا الالم وعليال ل(ندعوه)  وقفأه ايفمنو  بكسف مهزة (إن) وموقع مجلتنا التعليل. 

 والل: احملسن يف  ف .  
 والفحيم: الشديد الفمحة ووقدم يف وفسري سو ة الفاحتة.  
عييائ، للم الغيية لعييدم وضييمري الفصييل إلفييا)ة احلصييف و ييو لقصييف صييفيت (الييل) و (الييفحيم) علييى هللا وعيياىل و ييو قصييف ا) 

االعتييدا) بييلو  يييريه و محيية يييريه ابلنسيي ة إىل بييفو  هللا و محتييه ابعت ييا  القييوة فييإن يييري هللا ال ي لييغ ابملييلة والفمحيية م لييغ مييا   
 وابعت ييا  عمييوم املتعليي   وابعت ييا  الييدوام ألن هللا بييف يف الييدنيا واآلخييفة  ويييري هللا بييف يف بعييض أوقييات الييدنيا وال  لييك يف

 اآلخفة شيئا. 
[) وففييع عليى ميا وقيدم حليه مين قوليه (إن عيياب  بيك لواقيع) ألنيه 29(فيحف فما أنت بنعمة  بك بكا ن و ال جمنيون] 

وضمن وسلية الفسول صلى هللا عليه وسلم على وكيييب املكييبني واالفيرتا  علييه  وعقيب هبييا ألن مين النياس ميؤمنني بيه 
ال الفيفيقني فكيان ميا وضيمنه ذليك يقتضي، أن يف اسيتمفا  التييحري حكمية أ ا) يا هللا  متيقنني أن هللا أ سله مع ما أعد لك

و ، ا عوا  بعض املكيبني عن وكيي نم واز)اي) املصدقني وويال يف إ اهنم  ففيف  عليى ذليك أن أميف هللا  سيوله صيلى هللا 
 عليه وسلم ابلدوام على التيحري. 
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ب الدوام مثل (اي أينا اليين امنوا امنوا اب  و سوله). وملا حان أثف التيحري أ م ابلنس ة إىل ففيي  فاألمف مستعمل يف طل  
املكيبني لينتدت من شفح قل ه لإل ان  وع، ما يزيد النيب صلى هللا عليه وسلم ث اات على التييحري مين ولئتيه  يا يواجنونيه 

جأش  سوله صلى هللا عليه وسلم وأعلمه أبن بفا وه من ذلك نعمة أنعيم  من قوهلم هلو:  و حا ن أو  و جمنون  ففب  هللا
هبا عليه  بيه وعياىل ففيف   ييا ا يل عليى األميف ابلتييحري بقوليه (فميا أنيت بنعمية  بيك بكيا ن وال جمنيون) وال يا  يف (بنعمية 

  بك) للمالبسة و ، يف موضع احلال من ضمري (أنت). 
أمثاله  ن يستح  الوصيف بصيفات الكميال ييدل عليى أن امليفا) مين النفي، ييفض ونف،  يين الوصفني عنه يف خطاب  

اخف و و  نا إبطال نس ة من نس ه إىل ذلك حما يف قوله وعاىل (وما صاح كم مبجنون)  وليلك حسن وعقي ه بقوليه (أم 
 يقولون شاعف) مصفحا فيه ب عض أقواهلم  فعلم أن املنف، عنه فيما ق له مقالة من مقاهلم. 

وقد اشتملت  اوه الكلمة الطي ة على خصائ  وناسب وعظيم من وجنت إليه و ، أهنا صيغت يف نظم ايفملة االييية  
 فقيل فينا (ما أنت بكا ن) )ون : فلست بكا ن  لتدل على ث ات مضمون  يا ا ل. 

ألن املقييام يقتضيي، اال تمييام وقييدم فينييا املسييند إليييه مييع أن مقتضييى الظييا ف أن يقييدم املسييند و ييو (حييا ن) أو (جمنييون)  
ابملسند ولكن اال تمام ابلضمري املسند إليه حان أ جح  نا ملا فيه من استحضا  معا)ه املشعف أبنه شي،  عظييم وأفيا) ميع 
ذلك أن املقصو) أنه متصف اب ل ال نفس اإلخ ا  عنه اب ل حقولنا: الفسيول أيحيل الطعيام ويتيزوج النسيا . وأفيا) أيضيا 

ا بقفينه املقام لقلب ما يقولونه أو يعتقدونه من قوهلم:  و حا ن أو جمنيون  عليى طفيقية قوليه وعياىل (وميا أنيت قصفا إضافي
 علينا بعزيز). 

وقفن ا ل املنف، ابل ا  الزائدة لتحقيي  النفي، فحصيل يف الكيالم وقويتيان  وجي،  ابحليال ق يل ا يل  أو ابيفملية املعرتضية  
 ل املسفة وإظنا  أن هللا أنعم عليه ابللا ة من  يين الوصفني. بني امل تدأ وا ل  لتعجي

وعدل عن استحضا  ايفاللة ابالسم العلم إىل وعفيفة ابإلضافة وبوصيفه اليفب إلفيا)ة لطفيه وعياىل بفسيوله صيلى هللا علييه  
 وسلم ألنه  به فنو يفبه ويدبف نفعه  ولتفيد اإلضافة وشفيف املضا  إليه. 

ا أنييت بنعميية  بييك بكييا ن وال جمنييون)  ) علييى مقاليية شييي ة بيين  بيعيية قييال يف  سييول هللا صييلى هللا عليييه وقولييه وعيياىل (فميي 
وسلم  و حيا ن  وعليى عق ية بين أيب معيي  إذ قيال:  يو جمنيون  وييدل لكونيه  )ا عليى مقالية سي قت أنيه أو عيه بقوليه (أم 

 يقولون شاعف) ما سيكون وما خف،  ا  و حائن. 
تحل معففة ما سيحدث من األمو  وما خف،  ا  و حائن وريل بيه بكيالم ذت أسيجا  قصيرية. وحيان والكا ن: اليت ين 

أصل الكلمة موضوعة هليا املعىن يري مشتقة  ونظري ا يف العلية  الكو ني  و و حافظ الشفيعة واملفييت هبيا  و يو مين بيين  
 اطني) يف سو ة الشعفا . الوت    ووقدم ذحف الكنانة عند قوله وعاىل (وما ونزلت به الشي

وقيد احتفيي، يف إبطيال حونييه حا نييا أو جمنيوان مبجييف) النفي، )ون اسييتدالل عليييه  ألن جميف) التأمييل يف حيال النيييب صييلى هللا   
عليه وسلم حا  يف حتق  انتفا  ذينك الوصفني عنه فال اتاج يف إبطيال اوصيافه هبميا إىل أحثيف مين اإلخ يا  بنفينميا ألن 

 ة. )ليله املشا د
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[) إن حانت (أم) جمف)ة عن عمل العطف فايفملية مسيتأنفة اسيتئنافا بيانييا  30(أم يقولون شاعف نرتب  به  يب املنون] 
 وإال فن، عطف على مجلة (فما أنت بنعمة  بك بكا ن وال جمنون). 

نام ال علييى عطييف وعيين ا ليييل حييل مييا يف سييو ة الطييو  ميين (أم) فاسييتفنام وليييس بعطييف  يعييين أن املعييىن علييى االسييتف 
املفف)ات. و يا ضاب  ظا ف. وميفا)ه: أن االسيتفنام مقيد  بعيد (أم) و ي، منقطعية و ي، لإلضيفاب عين مقيالتنم امليف)و)ة 
بقوله (فما أنت بنعمة  بك بكا ن وال جمنون) لالنتقال إىل مقالة أخيفى و ي، قيوهلم ( يو شياعف نيرتب  بيه  ييب املنيون). 

نه أشينف يف اإلضيفاب االنتقيايل  لقصيد وضيمن (أم) لالسيتفنام. واملعيىن: بيل أيقوليون وعدل عن اإلويان رف  (بل) مع أ
 شاعف اخل. واالستفنام املقف  إنكا ت. 
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ومناس ة  يا االنتقال عن أمف النيب صلى هللا علييه وسيلم ابليدوام عليى التييحري يشيري إىل مقياالهتم الييت ييف)ون هبيا )عوويه   

 بعضيينا بقولييه وعيياىل (فمييا أنييت بنعميية  بييك بكييا ن وال جمنييون) انتقييل إىل إبطييال صييفة أخييفى يثلثييون هبييا فلمييا أشييري إىل
 الصفتني امليحو وني ق لنا و ، صفة شاعف. 

 وى الطلت عن قتا)ة قال قائلون من النياس: وفبصيوا مبحميد صيلى هللا علييه وسيلم امليوت يكفيكميوه حميا حفياحم شياعف  
 الن  ومل يعينوا اسم الشاعف وال أنه حان ينجو حفا  قفيو. بين فالن وشاعف بين ف

وعيين الضييحاك وجما ييد: أن قفيشييا اجتمعييوا يف )ا  النييدوة فكثييفت ا ائنييم يف ضمييد صييلى هللا عليييه وسييلم فقييالوا بنييو ع ييد  
قالية  فنزلييت اليدا :  يو شياعف وفبصيوا بيه  ييب املنيون  فسيينلك حمييا  ليك ز يري والنابغية واألعشيى  فيافرتقوا عليى  ييه امل

 يه اآلية فحكت مقالتنم حما قالو ا  أت فليس يف الكالم خصو  ا و اك بني )عوى أنه شاعف  وبني وفب  املوت به 
ألن  يب املنون يصيب الشاعف والكا ن واقنون وجا  (يقولون) مضا عا للداللة عليى جتيد) ذليك القيول ميننم. واليرتب  

 م الغة يف: الفب   و و االنتظا . 
والفيييب  نييا: احلييدكن  وفسييف بصييف  الييد ف وعيين ابيين ع يياس:  يييب يف القييفان شييك إال مكيياان واحييدا يف الطييو  ( يييب  

 املنون). 
وال ييا  يف (بييه) نييوز أن وكييون للسيي ب  أت بسيي  ه  أت نييرتب  ألجلييه فتكييون ال ييا  متعلقيية ب(نييرتب ) ونييوز أن وكييون  

 على صاح نا  أت حلول  يب املنون به. للمالبسة ووتعل  ب( يب املنون) حاال منه مقدما 
واملنون: من أيا  املوت ومن أيا  الد ف  وييحف. وقد فسف بكل املعنيني  فإذا فسف ابملوت فإضافة ( ييب) إلييه بيانييةد  

أت احلدكن اليت  و املوت وإذ فسيف النيون ابليد ف فاإلضيافة عليى أصيلنا  أت أحيداث اليد ف مثيل ميوت أو خيفوج مين 
و الفجو  إىل )عووه  ففيب املنون جنس وقيد ذحيفوا يف مقيالتنم قيوهلم: فسيينلك  فاحتمليت أن يكونيوا أ ا)وه بييان ال لد أ

  يب املوت أو إن أ ا)وه مثاال لفيب الد ف  وحال االحتمالني جا  يف اآلية ألهنا حكت مقالتنم. 
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 املوت قول أيب ذؤيب:           وقد و ) ( يب املنون) يف حالم العفب ابملعنينيد فمن و و)ه يف معىن 
أمييين املنيييون و ي نيييا وتيوجييييع                      واليييد ف لييييس مبتعيييب مييين نيييز  ومييين و و)ه مبعيييىن حيييدكن اليييد ف قيييول   

 األشعى:          
مل يييف) أإن  أت  جييال أعشييى أضييفبه                       يييب املنييون و) ييف مت ييل خ ييل أ ا) أضييف بياوييه حييدكن الييد ف  و   

 إصابة املوت حما أ ا) أبو ذؤيب. 
وملييا حييان انتفييا  حونييه شيياعفا أمييفا واضييحا يكفيي، فيييه جمييف) التأمييل مل يتصييد القييفان لالسييتدالل علييى إبطالييه وإمنييا اشييتملت  

 مقالتنم على أهنم يرتبصون أن ال به ما حل ابلشعفا  اليين  م من مجلة الناس. 
يه وسلم أن ني نم عن مقالتنم  يه أبن يقول: (وفبصوا فإين معكم من املرتبصني)  و يو فأمف هللا وعاىل ن يه صلى هللا عل 

جواب منتصف ألن وفب  حلول حوا)ث اليد ف أبحيد ايفيان ني أو حليول املنيية مشيرتك اإلليزام ال ييد ت أحيدان مياذا ايل 
 ابآلخفة. 

فصييولة بييدون عطييف ألهنييا وقعييت يف مقييام [) و )ت مجليية (قييل وفبصييوا) م31(قييل وفبصييوا فييإين معكييم ميين املرتبصييني] 
احملاو ة لس قنا  ملة (يقولون شاعف) اخل  فإن أمف أحد أبن يقول مبنزلة قوله فأمف بقوله  ومثله قوله وعاىل (فسيقولون من 

 يعيدان قل اليت فطفحم أول مفة). 
علييه (فيإين معكيم مين املرتبصيني)  واألمف يف (وفبصوا) مسيتعمل يف التسيوية  أت سيوا  عنيدت وفبصينم يب وعدميه. وفيف   

 أت فإين مرتب  بكم مثل ما ورتبصون يب إذا ال ند ت أينا يصي ه  يب املنون ق ل. 
ودحيد ا ل ب(أن) يف قوله (فإين معكم من املرتبصني) لتنزيل املخاط ني منزلة من ينكف أنه يرتب  هبم حما يرتبصون به  

 ون به لريوا  الحه  فنيا من ونزيل يري املنكف منزلة املنكف. ألهنم لغفو  م اقتصفوا على أهنم يرتبص
 واملعية يف قوله (معكم) ظا ف ا أهنا للمشا حة يف وصف الرتب .  
   
 

 4174صفحة : 
 
وملا حان قوله (من املرتبصني) مقيد ا معيه (بكيم) ملقابلية قيوهلم (نيرتب  بيه  ييب املنيون) حيان يف الكيالم ووجييه أبنيه ي قيى   

رتب   الحنم حني و دو بوا) ه  إشا ة إىل أن وقعة بد  إذ أصاهبم من احلدكن القتل واألسف  فتكون اآلية مشيرية معنم ي
إىل صفيح قوله وعاىل يف سو ة بيفا ة (قيل  يل وفبصيون بنيا إال إحيدى احلسينيني وحنين نيرتب  بكيم أن يصيي كم هللا بعيياب 

وإمنا قال  نا (من املرتبصني) ليشري إىل أن النيب يرتب  هبيم  ييب املنيون من عنده أو أبيدينا فرتبصوا إان معكم مرتبصون). 
 يف مجلة املرتبصني من املؤمنني  وذلك ما يف اية سو ة بفا ة على لسان  سوله صلى هللا عليه وسلم واملؤمنني. 

ه مين شي ه التييييل وقد صييغ نظيم الكيالم يف  ييه اآليية عليى ميا يناسيب االنتقيال مين ييفض إىل ييفض وذليك مبيا هني، بي 
 بقوله (قل وفبصوا فإين معكم من املرتبصني) إذ متت به املفاصلة. 
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(أما دمف م أحالمنم هبيا) إضيفاب انتقيال )عيا إلييه ميا يف االسيتفنام اإلنكيا ت املقيد  بعيد (أم) مين معيىن التعجيب مين  
أهنييم أ ييل عقييول ال ولتيي س علييينم  حيياهلم حيييف يقولييون مثييل ذلييك القييول السيياب  ويسييتقف ذلييك يف إ) احنييم و ييم يييدعون

أحيوال النيياس فنييم ال ننلييون أن ضمييدا صييلى هللا عليييه وسيلم ليييس رييال الكنييان وال اقييانني وال الشييعفا  وقييد أر علييينم 
 الوليد بن املغرية أن يقول مثل ذلك يف قصة معفوفة. 

 م أحالمنم املزعومة هبيا القول. قال الز شفت. وحانت قفيو يدعون أ ل األحالم والننى واملعىن:أم دمف  
واإلشا ة يف قوله (هبيا) إىل امليحو  من القول املعفض به يف قوله(فما أنت بنعمة  بك بكا ن وال جمنون)  واملصفح به يف  

قوله (أم يقولون شاعف نرتب  به املنون)  و يا حما يقول من يلوم عياقال عليى فعيل فعليه لييس مين شيأنه أن ننيل ميا فييه 
فسا): أعاقيل أنيت ? أو:  ييا ال يفعليه عاقيل بنفسيه  ومنيه ميا حكيى هللا عين قيوم شيعيب مين قيوهلم ليه (إنيك ألنيت من 

 احلليم الفشيد). 
واحللم:العقييل  قييال الفايييب: املييانع ميين  يجييان الغضييب. ويف القيياموس  ييو األانة. ويف معييا ج النييو :واحللم ملكيية يفيزييية  

 ن أسا  أو أزع  اعتدال الط يعة. وو ث لصاح نا املعاملة بلطف ولني مل
ومعىن إنكا  أن دمف م أحالمنم هبيا أن األحالم الفاجحة ال دمف مبثله  وفيه وعفيض أبهنم أضياعوا أحالمنيم حيني قيالوا  

ذلييك ألن األحييالم ال دمييف مبثلييه فنييم حميين ال أحييالم هلييم و يييا دويييل مييا  وت أن الكييافف ال عقييل لييه. قييالوا وإمنييا للكييافف 
 ي ن والي ن يق ل العلم مجلة  والعقل  يز العلم ويقد  املقا)يف حلدو) األمف والنن،. ال
 واألمف يف (دمف م) مستعا  لل اع  أت و عثنم أحالمنم على  يا القول.  
[) إضييفاب انتقييايل أيضييا متصييل ابليييت ق لييه انتقييل بييه إىل اسييتفنام عيين اوصييافنم ابلطغيييان. 32(أم  ييم قييوم طييايون] 

فنام املقد  مستعمل: إما يف التشكيك ابعثا على التأمل يف حياهلم فييؤمن أبهنيم طيايون  وإميا مسيتعمل يف التقفييف واالست
 لكل سامع إذ ند م طايني. 

وإقحييام حلميية (قييوم)  نييد لكييون الطغيييان ميين مقومييات حقيقيية القومييية فييينم  حمييا قييدمناه يف قولييه وعيياىل (آلايت لقييوم  
 أت دصل فينم الطغيان وخال  نفوسنم فدفعنم إىل أمثال ولك األقوال.  يعقلون) يف سو ة ال قفة 

[) انتقييال متصييل بقولييه ( أم يقولييون 34[ فليييأووا رييدي  مثلييه إن حييانوا صييا)قني]33(أم يقولييون وقولييه بييل ال يؤمنييون] 
ى هللا علييه وسيلم عليى هللا  شاعف) اخل. و يا حكاية إلنكا  م أن يكون القفان وحيا مين هللا  فزعميوا أنيه وقوليه النييب صيل

فاالستفنام إنكا  لقوهلم و م قد أحثفوا من الطعن ومتيالؤوا علييه ولييلك جي،  يف حكايتيه عيننم بصييغة (يقوليون) املفييدة 
 للتجد). 

والتقول: نس ة حالم إىل أحد مل يقله  ويتعدى إىل الكالم بنفسه ويتعدى إىل من ينسيب إلييه ريف  (عليى)  قيال وعياىل   
 و وقول علينا بعض األقاويل ألخيان منه ابليمني) اآلية. وضمري النصب يف (وقوله) عائد إىل القفان املفنوم من املقام. (ول
وابتدى  الف) علينم بقوله (بل ال يؤمنيون) لتعجييل وكييي نم ق يل اإل)ال  ابحلجية عليينم وليكيون و و) االسيتدالل مففعيا  

ن. ومعيىن (ال يؤمنيون): أن )الئيل ونزييه النييب صيلى هللا علييه وسيلم عين وقيول القيفان على قوليه (ال يؤمنيون) مبنزلية )لييل ك
 بينة لدينم ولكن الزاعمني ذلك أيبون اإل ان فنم ي ا) ون إىل الطعن )ون نظف ويلقون املعاذيف سرتا ملكابفهتم. 
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ميية علييى صييدل  سييالة ضمييد صييلى هللا عليييه وسييلم وحانييت وملييا حانييت مقييالتنم  يييه طعنييا يف القييفان و ييو املعجييزة القائ  

)عوا م أنه وقول على هللا مين ولقيا  نفسيه قيد ويفوج عليى اليدمها  وصيدى القيفان ل ييان إبطاهليا أبن حتيدا م أبن أيويوا مبثيل 
وليه مين ولقيا   يا القفان بقوله ( فليأووا ردي  مثله إن حانوا صا)قني) أت صا)قني يف أن ضمدا صيلى هللا علييه وسيلم وق

 نفسه  أت فعجز م عن أن أيووا مبثله )ليل على أهنم حاذبون. 
ووجه املالزمة أن ضمدا صلى هللا عليه وسلم أحد العفب و و ينط  بلسياهنم. فاملسياواة بينيه وبييننم يف املقيد ة عليى نظيم  

العفب ال لغا  قا) ا على دليف مثله   الكالم كبتة  فلو حان القفان قد قاله ضمد صلى هللا عليه وسلم لكان بعض خاصة
فلما حتدا م هللا أبن أيووا مبثل القفان وفيينم بلغيائنم وشيعفاؤ م وحلميتنم وحلنيم واحيد يف الكفيف حيان عجيز م عين اإلوييان 
ف مبثل القفان )اال عليى عجيز ال شيف عين اإلوييان ابلقيفان ولييلك قيال وعياىل يف سيو ة  يو) (أم يقوليون أفيرتاه قيل فيأووا بعشي
 سو  مثله مفرتايت وا)عوا من استطعتم من )ون هللا إن حنتم صا)قني فإن مل يستجي وا لكم فاعلموا إمنا أنزل بعلم هللا). 

 حما قال وعاىل ( فاهنم ال يكيبونك ولكن الظاملني آبايت هللا نحدون).   
مثله وحنوه  لقصد األعيا  هلم أبن يقتنع واإلويان ابلش،: إحضا ه من مكان اخف. واختري  يا الفعل )ون حنو: فليقولوا  

مننم  لب حالم مثله ولو من أحد يري م  وقد وقدم عنيد قوليه وعياىل يف سيو ة ال قيفة ( فيأووا بسيو ة مين مثليه) أنيه اتميل 
 معنيني  مها: فأووا بسو ة من مثل القفان  أو فأووا من مثل الفسول صلى هللا عليه وسلم  أت من أحد من الناس. 

حلدي : اإلخ ا  ابحلوا)ث وأصل احلوا)ث أهنا الواقعات احلديثة  ع ووسع فأطلقيت عليى الواقعيات  وليو حانيت قد ية  وا 
حقيوهلم: حييوا)ث سينة حيييا  وو يع ذلييك إطيالل احلييدي  عليى ا ييل مطلقيا  وووسييع فييه فييأطل  عليى الكييالم وليو مل يكيين 

 يه وسلم. إخ ا ا  ومنه إطالل احلدي  على حالم النيب صلى هللا عل
فيجييوز أن يكييون احلييدي   نييا قييد أطليي  علييى الكلييم جمييازا بعالقيية اإلطييالل  أت فليييأووا بكييالم مثلييه  أت يف يييفض ميين  

األييفاض اليييت وشييتمل علينيا القييفان ال خصييو  األخ ييا . ونيوز أن يكييون احلييدي   نييا أطلي  علييى األخ ييا   أت فليييأووا 
فيإن اليتكلم ابألخ يا  أسينل عليى امليتكلم مين ابتكيا  األييفاض الييت ييتكلم أبخ ا  مثل قص  القيفان فيكيون اسيتنزاال هليم 

فينا  فإهنم حانوا يقولون أن القفان (أساطري األولني)  أت أخ ا  عين األميم املاضيني فقييل هليم: فلييأووا أبخ يا  مثيل أخ يا ه 
 ه  وقصا ا م أن يفنموا ذلك إذا يعوه. ألن اإلويان مبثل ما يف القفان من املعا   والشفائع والدالئل ال ق ل لعقوهلم ب

ومعيييىن املثليييية يف قوليييه (مثليييه) املثليييية يف فصييياحته وباليتيييه  و ييي، خصوصييييات ييييد حوهنا إذا يعو يييا وال حتيييي  قيييفائحنم  
 إبيداعنا يف حالمنم. وقد بينا أصول اإلعجاز يف املقدمة العاشفة من العاشفة من مقدمات  يا التفسري. 

فليأووا) مستعملة يف أمف التعجيز حقوله حكاية عن قول إبفا يم إن هللا أييت ابلشمس من املشفل فأت هبا والم األمف يف ( 
 من املغفب. 
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وقوله (إن حانوا صا)قني) أت يف زعمنم أنه وقوله  أت فإن مل أيويوا بكيالم مثليه فنيم حياذبون. و ييا إهلياب لعيز تنم لييأووا  
م مبثله حجة على حيهبم وقد أشعف نظم الكالم يف قوله (فليأووا ردي  مثله إن حيانوا بكالم مثل القفان ليكون عدم إوياهن

صا)قني) الواقع موقعا ش ينا ابلتييليل واملختيوم بكلمية الفاصيلة  أنيه هنايية ييفض وأن ميا بعيده شيفو  يف ييفض اخيف حميا 
 وقدم يف نظم قوله (قل وفبصوا فإين معكم من املرتبصني). 

شي، )  إضيفاب انتقيايل إىل إبطيال ضيفب اخيف مين شي نتنم يف إنكيا  م ال عي   وقيد عمليت يف أول  (أم خلقوا من يري 
السو ة أن من أيفاضنا إث ات ال ع  وايفزا  على أن ما جا  بعده من وصف يوم ايفزا  وحال أ له قد اقتضيته مناسي ات 

الكيالم إىل االسيتدالل عليى إمكيان ال عي  نشأت عننا ولك التفاصيل  فإذ ويف ح  ما اقتضته ولك املنسي ات ثيين عنيان 
 وإبطال ش نتنم اليت وعللوا هبا من حنو قوهلم (أإذا حنا عظام و فاونا إان مل عوثون خلقا جديدا). 

   
 

 4176صفحة : 
 
فكييان قولييه وعيياىل (أم خلقييوا ميين يييري شيي، ) اآلايت أ)ليية علييى أن مييا خلقييه هللا ميين بييد  ا ليي  أعظييم ميين إعييا)ة خليي    

ن. و يا متصل بقوله انفا (إن عيياب  بيك لواقيع) ألن شي نتنم املقصيو)  ) يا بقوليه (إن عيياب  بيك لواقيع)  ي، اإلنسا
 قوهلم (أإذا حنا عظاما و فاات إان مل عوثون)  وحنو ذلك. 

عيىن: فحف  (من) يف قوله (من يري ش، ) نوز أن يكون لالبتدا   فيكون معىن االستفنام املقيد  بعيد (أم) وقفييفاي. وامل 
أيقفون أهنم خلقوا بعد أن حانوا عدما فكلما خلقوا من عدم يف نشأهتم األوىل ينشأون من عدم يف النشأة اآلخيفة  وذليك 
إث يات إلمكيان ال عيي  فيكيون يف معييىن قوليه وعياىل (فلينظييف اإلنسيان مييم خلي  خليي  مين ميا  )افيي  ريفج ميين بيني الصييلب 

 بدأان أول خل  نعيده) وحنو ذلك من اآلايت. والرتائب إنه على  جعه لقا) ) وقوله (حما 
ومعىن (ش، ) على  يا الوجيه: املوجيو) فغيري شي، : املعيدوم  واملعيىن: اخلقيوا مين عيدم. ونيوز أن وكيون (مين) للتعلييل  

فيكون االستفنام املقد  بعد (أم) إنكا اي  ويكيون اسيم (شي، ) صيا)قا عليى ميا يصيلح ملعيىن التعلييل املسيتفا) مين حيف  
) التعليلية  واملعىن: إنكا  أن يكون خلقنم بغري حكمة  و يا إث ات أن ال ع  واقع ألجل ايفزا  على األعمال  أبن (من

ايفزا  مقتضى احلكمة اليت ال رليوا عننيا فعيل أحكيم احلكميا   فيكيون يف معيىن قوليه وعياىل (أفحسي تم إمنيا خلقنياحم ع ثيا 
 السماوات واأل ض وما بيننما إال ابحل  وأن الساعة آلوية). وأنكم إلينا ال وفجعون) وقوله (وما خلقنا 

وحلف  (من) يف  يا الكالم الوقع ال ديع إذ حانت عليى احتميال معنيينيا )لييال عليى إمكيان ال عي  وعليى وقوعيه وعليى  
ستفنام التقفيفت  وجوب وقوعه وجواب وقتضيه احلكمة اإلهلية العليا. ولعل العدول عن صوغ الكالم ابلصيغة الغال ة يف اال

أعين صيغة النف، أبن يقال: أما خلقوا مين ييري شي، د والعيدول عين وعييني ميا أضييف إلييه (ييري) إىل اإلوييان بلفيظ مي نم 
 و و لفظ ش،    وع، فيه الصالحية الحتمال املعنيني وذلك من منتنى ال الية. 
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[ 35استدالل على إبطاله بقوله: (أم  م ا القون]وإذا حان ففض أهنم خلقوا من يري ش،  واضح ال طالن مل ات  إىل  
أم خلقوا السيماوات واأل ض) و يو إضيفاب انتقيال أيضيا  واالسيتفنام املقيد  بعيد (أم) إنكيا ت  أت ميا  يم ا يالقون وإذ  

 حانوا مل يدعوا ذلك فاإلنكا  مفوب على ونزيلنم منزلة من يزعمون أهنم خالقون. 
ليييت طفيقييه وعفيييف ايفييزأين قصييفا إضييافيا للييف) علييينم بتنييزيلنم منزليية ميين يييزعم أهنييم وصيييغت ايفمليية يف صيييغة احلصييف ا 

ا القون ال هللا  ألهنم عدوا من احملال ما  و خا ج عن قد هتم  فجعليوه خا جيا عين قيد ة اليه  فالتقيديف: أم  يم ا يالقون 
 ال حنن. واملعىن: حنن ا القون ال  م. 

مييوم  أت ا ييالقون للمخلوقييات وعلييى  يييا جييفى الطييلت وقييد ه املفسييفون عيييدا وحييي  مفعييول (ا ييالقون) لقصييد الع 
الطلت: أم  م ا يالقون أنفسينم حيأهنم جعليوا ضيمري (أم خلقيوا مين ييري شي، ) )لييل عليى أن احملييو  اسيم معيا) ذليك 

 ا . الضمري وال افرتا  يف انتفا  أن يكونوا خالقني  فليلك مل يتصد إىل االستدالل على  يا االنتف
ومجليية (أم خلقييوا السييماوات واأل ض) يظنييف يل أهنييا بييدل ميين مجليية (أم  ييم ا ييالقون) بييدل مفصييل ميين جممييل إن حييان  

مفعول (ا القون) احمليو  مفا)ا به العموم وحان املفا) ابلسما  واأل ض ذاوينما مع من فينميا أو بيدل بعيض مين حيل أن 
 اوات واأل ض ابليحف لعظم خلقنما. املفا) ذايت السما  واأل ض  فيكون ختصي  السم

 وإعا)ة حف  (أم) للتأحيد حما يعا) عامل امل دل منه يف ال دل  واملعىن: أم  م ا القون للسماوات واأل ض.  
 واالستفنام إنكا ت والكالم حناية عن إث ات أن هللا خال  السماوات واأل ض.  
عا)ة األجسا) بعد املوت والفنا . و ييا معيىن قوليه وعياىل (أومل ييفوا واملعىن: أن اليت خل  السماوات واأل ض ال يعجزه إ 

 أن هللا اليت خل  السماوات واأل ض قا)  على أن رل  مثلنم) أت أن رل  أمثال أجسا) م بعد انعدامنم. 
قيييوا [)  إضيييفاب إبطيييال عليييى مضيييمون ايفملتيييني اللتيييني ق ليييه  أت مل رلقيييوا مييين ييييري شييي،  وال خل36(بيييل ال يوقنيييون] 

السيماوات واأل ض  فييإن ذلييك بييني هلييم فمييا إنكييا  م ال عيي  إال انشيئ عيين عييدم إيقيياهنم يف مظييان اإليقييان و يي، الييدالئل 
الدالة على إمكان ال ع  وأنه ليس أييفب مين إنيا) املخلوقيات العظيمية  فميا حيان إنكيا  م إايه إال عين مكيابفة ووصيميم 

 على حفف. 
   
 

 4177صفحة : 
 
ألمف ال  يا وال ذاك ولكننم ال يوقنون ابل ع  فنم ينكفونيه بيدون حجية وال شي نة بيل  انيت املكيابفة عليى واملعىن: أن ا  

 قلوهبم. 
(أم عند م خزائن  بك) انتقال ابلعو)ة إىل  ) جحو) م  سالة ضمد صلى هللا علييه وسيلم ولييلك ييري أسيلوب األخ يا   

صل اليت  حزوا عليه جحو) م ويو م أن هللا ليو أ سيل  سيوال مين ال شيف فيه إىل  اط ة النيب صلى هللا عليه وسلم وحان األ
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لكان األح  ابلفسالة  جال عظيما من عظما  قومنم حما حكى هللا عننم (أأنزل عليه اليحف من بيننا) وقال وعاىل (وقالوا 
 لوال نزل  يا القفان على  جل من القفيتني عظيم) يعنون قفية مكة وقفية الطائف. 

ىن: إبطال أن يكون هليم وصيف  يف شيؤون الفبوبيية فيجعليوا األميف عليى مشييئتنم حاملاليك يف ملكيه وامليدبف فيميا وحيل واملع 
عليه  فاالستفنام إنكا ت بتنزيلنم يف إبطيال الن يوة عمين ال يفضيونه منزلية مين عنيد م خيزائن هللا رلعيون ا ليع مننيا عليى 

 من يشا ون و نعون من يشا ون. 
ع خزينة و ، ال يت  أو الصندول اليت ختزن فيه األقوات  أو املال وما  و نفييس عنيد خازنيه  ووقيدم عنيد وا زائن: مج 

قولييه وعيياىل (قييال اجعلييين علييى خييزائن األ ض). و يي،  نييا مسييتعا ة ملييا يف علييم هللا وإ ا)وييه ميين إعطييا  الغييري للمخلوقييات  
ال شف  وقد وقدم يف سو ة األنعام قوله (قل ال أقيول لكيم عنيدت ومننا اصطفا  من  يأه من الناس لت ليغ الفسالة عنه إىل 

خيزائن هللا) قيال وعياىل (وإذا جا ويك ايية قيالوا لين نيؤمن حيىت نيؤوى مثيل ميا أويت  سيل هللا هللا أعليم حيي  نعيل  سييالته). 
 وقال (و بك رل  ما يشا  ورتا  ما حان هلم ا رية س حان هللا ووعاىل عما يشفحون). 

ك معنم  نا مسلك اإلناز يف االستدالل إبحالتنم على جممل أمجله قوليه (أم عنيد م خيزائن  بيك)  ألن املقيام وقد سل 
مقييام يضييب علييينم يفييفأهتم علييى الفسييول صييلى هللا عليييه وسييلم يف نفيي، الفسييالة عنييه بوقاحيية ميين قييوهلم: حييا ن  وجمنييون  

 نفسنم لنوال الفسالة عن هللا. وشاعف. اخل لال  اية األنعام فإهنا  )ت علينم وعفيضنم أ
فقوله وعاىل  نا (أم عند م خزائن  بك)  و حقوله يف سو ة  ~ (أأنزل عليه اليحف من بيننا بل  م يف شك من ذحيفت  

 بل ملا ييوقوا عياب أم عند م خزائن  محة  بك العزيز الو اب) وقوله يف سو ة الزخف  (أ م يقسمون  محة  بك). 
ل حثيريا يف معييىن املليك واالختصيا  حقولييه وعياىل (وعنييده مفياوح الغييب)  فيياملعىن: أ لكيون خييزائن وحلمية (عنيد) وسييتعم 

 بك  أت ا زائن اليت  لكنا  بك حما اقتضته إضافة (خزائن) إىل ( بك) عليى حنيو (أعنيده عليم الغييب فنيو ييفى). وقيد 
 ئن  محة  يب إذن ألمسكتم خشية اإلنفال). عل عن  يا ابللفظ احلقيق، يف قوله وعاىل (قل لو أنتم متلكون خزا

[) إنكا  ألن يكون هلم وصف  يف عطا  هللا وعاىل وليو )ون وصيف  املاليك مثيل وصيف  الوحييل 37(أم  م املصيطفون] 
 وا ازن و و ما عل عنه ابملصيطفون. 

ووسل   و يو فعيل مشيت  مين  واملصيطف: يقال ابلصا) والسني يف أوله: اسم فاعل من صيطف ابلصا) والسني  إذا حفظ 
سيطف إذا قطع  ومنه الساطو   و و حديد يقطع به اللحم والعظم. وصيغ منه وزن فعيل لإلحلال ابلفابع، حقوهلم: بيقف  
مبعىن  لك أو حتضيف  وبيطيف مبعيىن شي   و ييمن  وال خيامس هليا يف األفعيال. وإبيدال السيني صيا)ا لغية فييه مثيل الصيفاك 

 والسفاك. 
 نو  (املصيطفون) بصا). وقفأه قن ل عن ابن حثري و شام عن ابن عامف  وحف  يف  وايته ابلسني يف أوله. وقفأ ايفم 
ويف معىن اآليية قوليه وعياىل (أ يم يقسيمون  محية  بيك)  ولييس يف اآليية االسيتدالل هلييا النفي، يف قوليه (أم عنيد م خيزائن  

دم يف صيد  وفسيري  ييه السيو ة حيدي  ج يري بين مطعيم مليا  بك أم  م املصيطفون) ألن وضوحه حنا  على علم. وقيد وقي
 يع  يه اآلية وحانت س ب إسالمه. 
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[)  مليا نفيي، أن يكيون هلييم وصيف  قييوت أو ضييعيف يف 38(أم هليم سييلم يسيتمعون فيييه فلييأت مسييتمعنم بسيلطان م ييني] 
)ه اطالعيا ريوهلم إنكيا  أن يفسيل هللا موا ب هللا وعاىل على ع ا)ه أعق ه بنف، أن يكون هلم اطال  على ميا قيد ه هللا لع يا

بشيفا أو يييوح، إليييه وذليك إلبطييال قييوهلم (وقولييه). ومثيل ذلييك قييوهلم (نيرتب  بييه  يييب املنييون) املقتضي، أهنييم واثقييون أبهنييم 
يشندون  الحه. وحي  مفعول (يستمعون) لييعم حالميا مين شيأنه أن يسيمع مين األخ يا  املغي ية ابملسيتق ل وييريه الواقيع 

 ويريه. 
   
 

 4178صفحة : 
 
وسلك يف نف، علمنم ابلغيب طفي  التنكم هبم إبنكا  أن يكون هلم سلم يفوقيون بيه إىل السيما  ليسيتمعوا ميا نيفت يف   

العامل العلوت من أمف وتلقاه املالئكة أو أ ل املب األعلى بعضنم مع بعض فيسرتقوا بعض العلم  ا  و ضجوب عن الناس 
 سلم يصل أ ل األ ض ابلسما  و م يعلمون ذلك ويعلمه حل أحد. إذ من املعلوم أنه ال 

وعلم من اسم السيلم أنيه الية الصيعو)  وعليم مين ذحيف السيماوات يف اآليية ق لنيا أن امليفا) سيلم يصيعدون بيه إىل السيما    
نييفت يف فلييلك وصييف ب(يسيتمعون فيييه) أت يفوقييون بيه إىل السييما  فيسييتمعون و يم فيييه  أت يف ) جاوييه الكيالم اليييت 

السما . و(فيه) ظف  مستقف حال من ضمري (يستمعون)  أت و يم حيائنون فييه ال يفا قونيه إذ ال يفيفض أهنيم ينزليون منيه 
 إىل ساحات السما . 

وإسنا) االستما  إىل ضمري مجاعتنم على اعت يا  أن املسيتمع سيفري عيننم عليى عيا)ة اسيتعمال الكيالم العيفيب مين إسينا)  
 مجيعنا إذا مل وصيله عين عمليه يف قيوهلم: قتليت بنيو أسيد حجيفا  أال ويفى أنيه قيال بعيد  ييا (فلييأت فعل بعض الق يلة إىل

مستمعنم)  أت من استمع مننم ألجلنم  أت أ سلوه للسمع. ومثل  يا اإلسنا) شائع يف القيفان ووقيدم عنيد قوليه وعياىل 
 ت يف سو ة ال قفة. (وإذ ييناحم من ال ففعون يسومونكم سو  العياب) وما بعده من اآلاي

و(يف) للظففية و ، ظففية جمازية اشتنفت حىت ساوت احلقيقة ألن الفاق، يف السلم يكون حله عليه  فالسلم ليه حيالظف   
للمظفو   وإذ حان يف احلقيقة اسيتعال  ع شيا  يف الكيالم فقيالوا: صيعد يف السيلم  ومل يقوليوا: صيعد عليى السيلم وليياك 

أت حقيقية عففيية ليال  الظففيية يف قوليه وعياىل (وألصيل نكم يف جييو  النخيل) ألنيه مل يشيتنف أن اعتلت ظففية حقيقية  
يقال: صل ه يف جي   بل يقال: صل ه على جي   فليلك حانت استعا ة  فال منافاة بني قول مين زعيم أن الظففيية جمازيية 

 وقول من زعمنا حقيقة. 
فيييع  يييا األمييف التعجيييزت علييى النفيي، املسييتفا) ميين اسييتفنام اإلنكييا . والفييا  يف (فليييأت مسييتمعنم بسييلطان م ييني) لتف 

فاملعىن: فما أييت مستمع مننم رجة ودل على صدل )عيوا م. فيالم األميف مسيتعمل يف إ ا)ة التعجييز بقفينية انتفيا  أصيل 
 االستما  بطفي  استفنام اإلنكا . 

 لى هللا عليه وسلم  أو يف حونه على وشك اهلالك. والسلطان: احلجة  أت حجة على صدقنم يف نف،  سالة ضمد ص 
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واملفا) ابلسلطان ما يدل على إطالعنم على الغيب من أما ات حأن يقولوا: اية صيدقنا فيميا ندعييه ويعنياه مين حيدي   
منيه صيدقنم املب األعلى  أننا يعنا أنه يقع يدا حا)ث حيا وحيا مثال   ا ال ق ل للناس بعلمه  فيقيع حميا قيالوا ويتوسيم 

 فيما عداه. و يا معىن وصف السلطان امل ني  أت املظنف لصحة الدعوى. 
و يييا حتييد هلييم بكيييهبم فليييلك احتفييى أبن أييت بعضيينم رجيية )ون وكليييف مجيييعنم بيييلك علييى حنييو قولييه (فييأووا بسييو ة  

ما وقدم يف قوله (قل وفبصوا فإين مثله) أت فليأت من يتعند مننم ابالستما  رجة. و يا مبنزلة التيييل للكالم على حنو 
 معكم من املرتبصني) وقوله (فليأووا ردي  مثله إن حانوا صا)قني). 

[) ملا جفى نف، أن وكون هلم مطالعة الغيب مين امليب األعليى إبطياال ملقياالهتم يف شيؤون 39(أم له ال نات ولكم ال نون] 
بطييال أو ييامنم يف املغي ييات ميين العييامل العلييوت  فنيييه ايفمليية الفبوبييية أعقييب ذلييك إببطييال نسيي تنم   بنييات استقصييا  إل

 معرتضة بني مجلة (أم هلم سلم) ومجلة (أم وسأهلم أجفا)  ويقد  االستفنام إنكا ا ألن يكون   ال نات. 
مسيتعدة  و)ليل اإلنكا  لنفس األمف استحالة الوليد عليى هللا وعياىل ولكين مليا حانيت عقيول أحثيف املخياط ني هبييا اليف) ييري 

إل) اك )ليل االستحالة  وحان اعتقا) م ال نات   منكفا  وصدت لدليل اإلبطال وسلك يف إبطاله )ليل إقنياع، يتفطنيون 
 به إىل خطل  أينم و و قوله (ولكم ال نون). 

 فجمليية (ولكييم ال نيييون) يف موضييع احليييال ميين ضيييمري الغائييب  أت حييييف يكييون   ال نيييات يف حييال أن لكيييم بنييني و يييم  
يعلمون أن صنف اليحو  أشف  من صنف اإلانث عليى ايفملية حميا أشيا  إلييه قوليه وعياىل (ألكيم الييحف وليه األنثيى وليك 

 إذن قسمة ضيزى). 
فنيا م الغة يف وشنيع قوهلم فليس املفا) أهنيم ليو نسي وا   ال نيني لكيان قيوهلم مق ولية ألهنيم مل يقوليوا ذليك فيال طائيل حتيت  

 إبطاله. 
 وب الغي ة املت ع ابتدا  من قوله (أم يقولون شاعف) إىل أسلوب ا طاب التفات مكافحة هلم ابلف)  ملة احلال. ووغري أسل 
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ووقد  (لكم) على (ال نون) إلفا)ة االختصا   أت لكم ال نون )ونيه فنيم هليم بنيون وبنيات  وزعميوا أن هللا لييس ليه إال   

 ال نات. 
فو  علييى امل تييدأ يف قولييه (أم لييه ال نييات) فلال تمييام ابسييم ايفالليية وقييد أهنيي، الكييالم ابلفاصييلة ألنييه يييفض وأمييا وقييد  اقيي 

 مستقل. 
[)  يا مفو   بقوله (أم يقولون وقوله) وقوله (أم عند م خزائن  بك) إذ حل 40(أم وسئلنم أجفا فنم من مغفم مثقلون] 

  الن وة عن ضمد صيلى هللا علييه وسيلم ف عيد أن أبطيل وسيائل احتسياب ذلك إبطاال لبس اب اليت حتملنم على زعم انتفا
العلم مبا زعموه عا) إىل إبطال الدواع، اليت حتملنم على اإلعفاض عن )عوة الفسول صيلى هللا علييه وسيلم  وألجيل ذليك 
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لم فقيال  نيا جا   يا الكالم على أسلوب الكالم اليت اوصل  و بيه  و يو أسيلوب خطياب الفسيول صيلى هللا علييه وسي
 (أم وسأهلم أجفا) وقال  نالك (أم عند م خزائن  بك). 

واالسيتفنام املقيد  بعيد (أم) مسييتعمل يف اليتنكم هبيم بتنيزيلنم منزليية مين يتيوجس خيفية ميين أن يسيأهلم الفسيول صييلى هللا  
 عليه وسلم أجفا على إ شا) م. 

ميين معييىن أن مييا نشييأ عنييه الييتنكم أمييف ال ين غيي، أن رطييف  والييتنكم اسييتعا ة م نييية علييى التشيي يه  واملقصييو) مييا يف الييتنكم 
 ابل ال. 

وجيي،  ابملضييا   يف قولييه (وسييأهلم) إلفييا)ة التجييد)  أت وسييأهلم سييؤاال متكييف ا ألن الييدعوة متكييف ة  وقييد شيي نت بسييؤال  
 سائل. 

 ل والتحفج منه. ووففيع (فنم من مغفم مثقلون) ملا فيه من بيان املالزمة بني سؤال األجف وبني جتنم من يسأ 
وقييد فييف  قولييه (فنييم ميين مغييفم مثقلييون) علييى الفعييل املسييتفنم عنييه ال علييى االسييتفنام  أت مييا سييألتنم أجييفا فيثقييل يفمييه  

علينم  ألن االستفنام يف معىن النف،  واإلثقال يتفف  عليى سيؤال األجيف املفيفوض ألن جميف) السيؤال ضيفج للمسيؤول ألنيه 
 لف) و و صعب. بني اإلعطا  فنو ثقيل وبني ا

 واملغفم بفتح امليم مصد  ميم،  و و الغفم. و و ما يففض على أحد من عوض يدفعه.  
واملثقل: أصله احململ بش،  ثقيل  و و  نا مستعا  ملن يطالب مبا يعسف عليه أ)اؤه  ش ه طل ه أ)ا  ما يعسف عليه رمل  

 الش،  الثقيل على من ال يسنل عليه محله. 
   أت مثقلون من أجل مغفم محد علينم. و(من) للتعليل 
واملعىن: أنك ما حلفتنم شيئا يعطونه إايك فيكون ذلك س  ا إلعفاضنم عنك ختلصا من أ)ا  ما يطليب ميننم  أت انتفيى  

 عي  إعفاضنم عن )عووك. 
ت بيل أعنيد م [  يا نظري اإلضفاب واالستفنام يف قوله (أم عند م خزائن  بيك)  أ41(أم عند م الغيب فنم يكت ون] 

الغيب فنم يكت يون ميا نيدونيه فييه ويفوونيه للنياس  أميا عنيد م الغييب حيىت يكت يوه  ف عيد أن  ) عليينم إنكيا  م اإلسيالم 
أبهنم حاليين سأهلم النيب صلى هللا عليه وسلم أجفا على و ليغنا أعق يه بيف) اخيف أبهنيم حالييين أطلعيوا عليى أن عنيد هللا ميا 

لى هللا عليييه وسييلم إباليييه عيين هللا فنييم يكت ييون مييا اطلعييوا عليييه فيجدونييه  الفييا ملييا جييا  بييه رييالف مييا أ)عييى الفسييول صيي
 الفسول صلى هللا عليه وسلم. 

قال قتا)ة: ملا قالوا (نرتب  به  يب املنون) قال هللا وعاىل (أم عند م الغييب) أت حيىت علميوا ميىت  يوت ضميد أو إىل ميا  
 قوله (أم يقولون شاعف نرتب   يب املنون). والوجه ما يعته انفا.  يؤول إليه أمفه فجعله  اجعا إىل

 والغيب  نا مصد  مبعىن الفاعل  أت ما ياب عن علم الناس.  
والتعفيف يف (الغيب) وعفيف ايفنس وحلمة (عند) وؤذن مبعىن االختصيا  واالسيتئثا   أت اسيتأثفوا مبعففية الغييب فعلميوا  

 ما لعلم به يري م. 
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ة يف قوله (فنم يكت ون) نوز أهنا مستعا ة للجزم الييت ال يق يل التخليف حقوليه (حتيب  بكيم عليى نفسيه الفمحية) والكتاب 
 ألن شأن الش،  اليت يفا) حتقيقه والدوام عليه أن يكتب ويسجل  حما قال احلا ث بن حلزة:          

 ن) مستعمال يف معناه من إفا)ة النس ة ا لية. و ل ينقض ما يف املنا ل األ وا  فيكون ا ل يف قوله (فنم يكت و   
ونوز أن وكون الكتابة على حقيقتنا  أت فنم يسجلون ما اطلعوا عليه من الغيب لي قى معلوما ملن يطلع عليه ويكون   

وليه ا ل من قوله (فنم يكت ون) مستعمال يف معىن الففض والتقديف و عا لففض قوليه (عنيد م الغييب)  ويكيون مين ابب ق
 وعاىل (أعنده علم الغيب فنو يفى) وقوله (وقال ألووني ماال وولدا أطلع الغيب). 

 وحاصل املعىن: أهنم ال ق ل هلم إبنكا  ما جحدوه وال إبث ات ما أث توه.  
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إبطيييال نيييوااي م [) انتقيييال مييين نقيييض أقيييواهلم وإبطيييال ميييزاعمنم إىل 42(أم يفييييدون حييييدا فالييييين حفيييفوا  يييم املكييييدون]  

وعيزائمنم مين الت ييييت للفسيول صيلى هللا عليييه وسيلم وللميؤمنني ولييدعوة اإلسيالم مين اإلضييفا  واإلخفيال ويف  ييا حشييف 
 لسفائف م وون يه للمؤمنني للحي  من حيد م. 

ييل مبيا يعيم  وحي  متعل  (حيدا) ليعم حل ما يستطيعون أن يكيدوه فكانت  يه ايفملة مبنزلة التتميم لنقض يزهلم والتيي 
 حل عزم نفت يف األيفاض اليت جفت فينا مقاالهتم. 

 والكيد واملكف متقا ابن وحالمها إظنا  إخفا  الضف بوجه اإلخفا  وغفيفا ابملقصو) له الضف.  
وعدل عن اإلضما  إىل اإلظنا  يف قوله (فاليين حففوا  يم املكييدون) وحيان مقتضيى الظيا ف أن يقيال فنيم املكييدون مليا  
ؤذن به الصلة من وجه حلول الكيد هبم ألهنم حففوا اب   فا  يدافع عن  سوله صلى هللا عليه وسلم وعن املؤمنني وعين و

 )ينه حيد م ويوقعنم فيما نووا إيقاعنم فيه. 
 وضمري الفصل أفا) القصف  أت اليين حففوا املكيدون )ون من أ ا)وا الكيد هبم.  
ازينم هللا به عن حيد م من نقض يزهلم إطالل على وجه املشاحلة بتش يه إمعان هللا إاي م وإطالل اسم الكيد على ما ن 

يف نعمة إىل أن يقع هبم العياب بفعل الكائد لغريه  و يا هتديد صفيح هلم  وقد وقدم قوله (و كفون و كف هللا وهللا خيري 
 املاحفين) يف سو ة األنفال. 

 م يوم بد  على يري وفقب مننم. ومن مظا ف  يا التنديد ما حل هب 
 والقول يف وففيع (فاليين حففوا  م املكيدون) حالقول يف وففيع قوله (فنم من مغفم مثقلون).  
[)  يا اخف سنم يف حنانة اليف) عليينم وأشيد  مي، لشي ح حفيف م  و يو 43(أم هلم إله يري هللا س حان هللا عما يشفحون] 

 حتته الضالالت و و إشفاحنم مع هللا اهلة أخفى. ش ح اإلشفاك و و أمجع ضالل ونضوت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



فلميا حيان ميا نعي، عليينم مين أول السيو ة انقضيا ألقيواهلم ونيوااي م  وحيان ميا  يم فييه مين الشيفك أعظيم مل ييرتك عيد ذليك  
يييل مليا ق ليه علينم من اشتنا ه بعد استيفا  الغفض املسول له الكالم هليه املناس ة  وليلك حان  يا املنتقل إليه مبنزلة الت

ألنه ا وقا  إىل األ م يف نوعه واأل م يش ه األعم فكان حالتيييل  ونظريه يف اال وقا  يف حمال النو  قوله وعياىل (فيك  ق ية 
 أو إطعام) إىل قوله (ع حان من اليين امنوا) اآلية. 

 حاهلم. وقد وقع قوله (س حان هللا عما يشفحون) إمتاما للتيييل ووننية املقصو) من فضح  
وظا ف أن االستفنام املقد  بعيد (أم) اسيتفنام إنكيا ت. واعليم أن اآللوسي، نقيل عين الكشيف عليى الكشيا  حالميا يف  

 انتظام اآلايت من قوله وعاىل (يقولون شاعف) إىل قوله (أم هلم إله يري هللا) فيه نكت وودقي  فانظف. 
[ ييوم 45[ في  م حىت يالقوا يومنم اليت فيه يصيعقون]44(وإن يفوا حسفا من السما  ساقطا يقولوا سحاب مفحوم] 

[) عطييف علييى مجليية (أم يقولييون شيياعف) ومييا بعييد ا ميين ايفمييل احلالييية 46ال يغييين عييننم حيييد م شيييئا وال  ييم ينصييفون]
ن فليو أ وا  ألقواهلم مبناس ة اشرتاك معانينا ميع ميا يف  ييه ايفملية يف وصيويف هبتياهنم ومكيابفهتم الدالية عليى أهنيم أ يل ال نتيا

 حسفا ساقطا من السما  وقيل هلم:  يا حسف انزل حابفوا وقالوا  و سحاب مفحوم. 
ونوز أن يكون (حسفا) ولواا إىل ما حكاه هللا عننم يف سو ة اإلسفا  (وقالوا لن نيؤمن ليك حيىت وفجيف لنيا مين األ ض  

حكياه الطيلت عين ابين زييد أن  ييه اآليية نزليت  ين وعا) إىل قوله (أو وسق  السما  حما زعمت علينا حسفا). وظا ف ما
 بس ب قوهلم ذلك  وإذ قد حان الكالم على س يل الغفض فال ووقف على ذلك. 

واملعىن: أن يفوا حسفا من السما   ا سألوا أن يكون اية على صدقك ال ييعنوا وال يؤمنيوا وال يرتحيوا ال نتيان بيل يقوليوا:  
 تا)ة.  يا سحاب  و يا املعىن مفوت عن ق

و و من ق ييل قوليه وعياىل (وليو فتحنيا عليينم اباب مين السيما  فظليوا فييه يعفجيون لقيالوا إمنيا سيكفت أبصيا ان بيل حنين قيوم  
 مسحو ون). 

 والكسف بكسف الفا : القطعة  ويقال: حسفه. وقد وقدم يف سو ة اإلسفا .   
 لسما  مثل القطع اليت وسق  من الشنب. و(من السما ) صفة ل(حسفا)  و(من) و عيضية  أت قطعة من أجزا  ا 
 واملفحوم: اقمو  بعضه فول بعض يقال:  حمه  حما  و و السحاب املمطف قال وعاىل (ع نعله  حاما).  
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واملعييىن: أن يقييع ذلييك يف املسييتق ل يقييول سييحاب  و يييا ال يقتضيي، أنييه يقييع ألن أ)اة الشييفك إمنييا وقتضيي، وعلييي  وقييو    
 اهبا على وقو  فعلنا لو وقع. وقع (سحاب مفحوم) خل عن م تدأ ضيو   ووقديفه:  و سحاب و يا سحاب. جو 
 واملقصو): أهنم يقولون ذلك عنا)ا مع حتققنم أنه ليس سحااب.  
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آلايت ولكون املقصو) أن العنا) شيمتنم فف  عليه أن أمف هللا  سيوله صيلى هللا علييه وسيلم أبن ييرتحنم  أت ييرتك عيفض ا 
علييينم  أت أن ال يسييأل هللا إظنييا  مييا اقرتحييوه ميين اآلايت ألهنييم ال يقرتحييون ذلييك طل ييا للحجيية ولكييننم يكييابفون  قييال 

 وعاىل (إن اليين حقت علينم حلمات  بك ال يؤمنون ولو جا هتم حل اية حىت يفوا العياب األليم). 
 وليس املفا) وفك )عوهتم وعفض القفان علينم.  
كون األمف يف قوله (في  م) مستعمال يف هتديدينم ألهنم يسمعونه حىت يقفأ علينم القفان حما يقيال للييت ال ونوز أن ي 

 يفعوت عن ييه: )عه فإنه ال يقلع. 
 وأفا)ت الغاية أنه يرتحنم إىل األبد ألهنم بعد أن يصعقوا ال وعا) ضاجتنم ابأل)لة واآلايت.  
 جعفف (يلقوا) بدون ألف بعد الالم. وقفأ ايفمنو  (يالقوا). وقفأه أبو  
 واليوم اليت فيه يصعقون:  و يوم ال ع  اليت يصع  عنده من يف السماوات ومن يف األ ض).  
وإضافة اليوم إىل ضمري م ألهنم اشتنفوا إبنكا ه وعففوا ابليين ال يؤمنون ابآلخفة. وذا نظيري النسيب يف قيول أ يل أصيول  

ه ال يؤمن ابلقد . فاملعىن بنس ته إىل القد  أنه روض يف شأنه أو ألنه اليوم اليت أوعيدوه  الدين: فالن قد ت  يفيدون أن
 فاإلضافة أل)هل مالبسة. 

 ونظريه قوله وعاىل (ووتلقا م املالئكة  يا يومكم اليت حنتم ووعدون).  
ة ألن املصاب هبيا يغميى والصع : اإليما  من خو  أو  لع قال وعلى (وخف موسى صعقا)  وأصله مشت  من الصاعق 

 عليه أو  وت  يقال: صع   بفتح فكسف  وصع  بضم وحسف. 
 وقفأه ايفمنو  (يصعقون) بفتح املثناة التحتية  وقفأه ابن عامف وعاصم بضم املثناة.  
هتم وذلك  و يوم احلشف قال وعاىل (ونفخ يف الصو  فصع  من يف السماوات ومين يف األ ض إال مين شيا  هللا)  ومالقيا 

لليييوم مسييتعا ة لوقوعييه  شيي ه اليييوم و ييو الزمييان بشييخ  يائييب علييى طفيقيية املكنييية وإث ييات املالقيياة إليييه ختييييل. واملالقيياة 
 مستعا ة أيضا للحلول فيه  واإلويان ابملوصول للتن يه على خطئنم يف إنكا ه. 

 أضيف إىل معفب. و(يوم ال يغين عننم حيد م شيئا) بدل من (يومنم) وفتحته فتحة إعفاب ألنه  
واإلينا : جعل الغري ينيا  أت يري ضتاج إىل ما وقوم به حاجياوه  وإذا قيل: أيىن عنه حان معناه: أنه قام مقامه يف )فع  

 حاجة حان حقه أن يقوم هبا  ويتوسع فيه ري  مفعوله لظنو ه من املقام. 
(ييييوم) إىل ضيييمري م ومييين الصيييلة يف قوليييه (الييييت فييييه  وامليييفا)  نيييا ال يغيييين عيييننم شييييئا مييين العيييياب املفنيييوم مييين إضيييافة 

 يصعقون). 
و(حيد م) من إضافة املصد  إىل فاعله  أت ما يكيدون به و يو املشيا  إلييه بقوليه (أم يفييدون حييدا)  أت ال يسيتطيعون   

 حيدا يومئي حما حانوا يف الدنيا. 
         فاملعىن: ال حيد هلم فيغين عننم على طفيقة قول امف  القيس:   
 على ال حب ال ينتدى مبنا ه أت ال منا ة له فينتدى به.   
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و يا ينف، عننم التخل  بوسائل من فعلنم  وعطف عليه (وال  م ينصفون) لنفي، أن يتخلصيوا مين العيياب بفعيل مين  
 رلصنم وينصف م فانتفى نوعا الوسائل املنجية. 

[) مجلية معرتضية واليواو اعرتاضيية  أت وإن هليم عييااب 47يعلميون](وإن لليين ظلموا عيااب )ون ذلك ولكين أحثيف م ال  
 يف الدنيا ق ل عياب اآلخفة  و و عياب ايفو  يف سين القح   وعياب السيف يوم بد . 

ويف قوله (لليين ظلميوا) إظنيا  يف مقيام اإلضيما  ألن مقتضيى الظيا ف أن يقيال: وإن ليه عييااب جيفاي عليى أسيلوب قوليه  
وا ييومنم الييت فييه يصيعقون) فخوليف مقتضيى الظيا ف إلفيا)ة علية اسيتحقاقنم العيياب يف اليدنيا أبهنيا (في  م حيىت يالقي

 اإلشفاك اب . 
وحلميية ()ون) أصييلنا املكييان املنفصييل عيين شيي،  انفصيياال قفي ييا  وحثييف إطالقييه علييى األقييل  يقييال:  ييو يف الشييف  )ون   

وعلييى معييىن (يييري)  و()ون) يف  يييه اآلييية صيياحلة للثالثيية  فييالن  وعلييى السيياب  ألنييه قييفب أقييفب حلييوال ميين املسيي ول 
األخييرية  إذ املييفا) عييياب يف الييدنيا و ييو قييل ميين عييياب اآلخييفة قييال وعيياىل (ولنييييقننم ميين العييياب األ)هل )ون العييياب 

 األحل)  و و مغايف له حما  و بني. 
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م يف نعمية مسيتمفة حميا قيال وعياىل (ليقيولن  ييا يل) أحيد ا يل ولكون  ييا العيياب مسيت عدا عنيد م و يم ييفون أنفسين  

 ب(أن) فالتأحيد مفاعى فيه شكنم حني يسمعون القفان  حما )ل عليه وعقي ه بقوله (ولكن أحثف م ال يعلمون). 
ه  أت ال واالستد اك اليت أفا)وه (لكين)  اجيع إىل مفيا) التأحييدو أت  يو واقيع ال ضالية ولكين أحثيف م ال يعلميون وقوعي 

رطييف ب يياهلم وقوعييه  وذلييك ميين بطييف م وز ييو م ومفعييول (ال يعلمييون) ضيييو  اختصييا ا للعلييم بييه وأسييند عييدم العلييم إىل 
 أحثف م )ون مجيعنم ألن فينم أ ل  أت ونظف يتوقعون حلول الشف إذا حانوا يف خري. 

  القفان. والظلم: الشفك قال وعاىل (إن الشفك لظلم عظيم) و و الغالب يف إطالقه يف 
(واصيل حلكيم  بيك فإنييك أبعيننيا) عطيف علييى مجلية (فيي  م حيىت يالقييوا ييومنم) اخل  وميا بيننمييا اعيرتاض وحيان مفتييتح  

السو ة خطااب للنيب صلى هللا عليه وسلم من قوله وعاىل (إن عياب  بك لواقع) املسول مسال التسلية له  وحان يف معظم 
يف نفسيه صيلى هللا علييه وسيلم مين الكيد  واألسيف عليى ضيالل قوميه وبعيد م عميا  ما يف السو ة من األخ يا  ميا رالطيه

 جا  م به من اهلدى ختمت ابلسو ة أبمفه ابلصل وسلية له وأبمفه ابلتس يح ومحد هللا شكفا له على وفضيله ابلفسالة. 
  م. واملفا) ب(حكم  بك) ما حكم به وقد ه من انتفا  إجابة بعضنم ومن إبطا  إجابة أحثف  
فييالالم يف قولييه (حلكييم  بييك) نييوز أن وكييون مبعييىن (علييى) فيكييون لتعدييية فعييل (اصييل) حقولييه وعيياىل (واصييل علييى مييا  

 يقولون). 
 ونوز فينا معىن (إىل) أت اصل إىل أن اكم هللا بينك وبيننم فيكون يف معىن قوله (واصل حىت اكم هللا).  
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 بك) ما حكم به من إ ساله إىل الناس  أت اصل ألنك وقوم مبا وجب عليك. ونوز أن وكون للتعليل فيكون (حلكم    
 فلالم يف  يا املوقع جامع ال يفيد يري الالم مثله.  
والتففيع يف قوله (فإنك أبعيننا) وففيع العلة على املعول (اصل) ألنك أبعيننا  أت مبحيل العنايية والكيال ة منيا  حنين نعليم  

بك فنحن يازيك على ما ولقاه وحنفسك من شف م وننتقم لك مننم  وقد وىف هبيا حليه التمثييل يف  ما والقيه وما يفيدونه
قوليه (فإنيك أبعيننيا)  فيإن ال يا  لإللصيال اقيازت  أت ال نغفييل عنيك  يقيال:  يو مبيفأى ميين ومسيمع  أت ال رفيى عليي، 

 املالحظة من نصف وايفزا  واحلفظ.  شأنه. وذحف العني متثيل لشدة املالحظة و يا التمثيل حناية عن الزم
 وقد اذن بيلك قوله (حلكم  بك) )ون أن يقول: واصل حلكمنا  أو حلكم هللا  فإن املفبوبية وؤذن ابلعناية ابملفبوب.  
ومجع األعني: أما م الغة يف التمثيل حأن املالحظة أبعني عدييدة حقوليه (واصينع الفليك أبعيننيا) و يو مين ق ييل (والسيما   
 ينا ا أبيد). بن
ولييك أن جتعييل ايفمييع ابعت ييا  وعييد) متعلقييات املالحظيية فمالحظيية لليييب عنييه  ومالحظيية لتوجيييه الثييواب و فييع الد جييةو  

ومالحظة يفزا  إعدا)ه مبا يستحقونه  ومالحظة لنصفه علينم بعموم اإل ان به  و يا ايفمع على حنو قوله وعاىل يف قصة 
ف جتييفت أبعيننيييا) ألن عناييية هللا أب يييل السييفينة وتعلييي  إبجفائنييا وجتنييييب الغييفل عننيييا نييوح (ومحلنيياه عليييى ذات ألييواح و)سييي

وسالمة  حاهبا واختيا  الوقت إل سيائنا وسيالمة الفحياب يف   يوطنم  وذليك خيال  قوليه يف قصية موسيى (ولتصينع عليى 
 عيين) فإنه وعل  واحد مبش، أخته إىل ال ففعون وقوهلا  ل أ)لكم على من يكفل. 

[) التس يح: التنزيه  وامليفا) ميا ييدل علييه مين 49[ ومن الليل فس حه وإ)اب  النجوم]48 ح رمد  بك حني وقوم](وس 
قييول  وأشيينف ذليييك  ييو قييول  سييي حان هللا  ومييا يفا)فيييه ميين األلفيياجل  وليييياك حثييف إطيييالل التسيي يح ومييا يشيييت  منييه عليييى 

 الصلوات يف اايت حثرية واك . 
 للمصاح ة مجعا بني وعظيم هللا ابلتنزيه عن النقائ  وبني الثنا  عليه أبوصا  الكمال.  وال ا  يف قوله (رمد  بك) 
و(حييني وقييوم) وقييت اهل ييوب ميين النييوم  و ييو وقييت اسييتق ال أعمييال اليييوم وعنييده وتجييد) األسيي اب اليييت ميين أجلنييا أمييف  

 ابلصل والتس يح واحلمد. 
 لوات: إما للنوافل  وإما للصالة الففيضة و ، الص ح. فالتس يح مفا) به: الصالة  والقيام: جعل وقت للص  
وقيل: التس يح يف قوله (س حان هللا)  والقييام: االسيتعدا) للصيالة و اهل يوب مين النيوم و وى ذليك عين عيو  بين ماليك  

ميدك وال وابن زيد والضحاك على وقا ب بني أقواهلم  أت يقول القائم:  س حان هللا ورمده  أو  س حانك اللنيم  بنيا ور
 إله يريك  . 
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وعن عو  بن مالك وابين مسيعو) ومجاعية: أن امليفا) ابلقييام القييام مين اقليس مليا  وى الرتمييت عين أيب  فييفة أن النييب   
صييلى هللا عليييه وسييلم قييال  ميين جلييس جملسييا فكثييف فيييه فقييال ق ييل أن يقييوم ميين جملسييه ذلييك:  سيي حانك اللنييم ورمييدك 

  إله إال أنت أستغففك وأووب إليك  إال يفف له ما حان يف جملسه ذلك  ومل ييحف أنه قفأ  يه اآلية. أشند أن ال
و(مين الليييل) أت زمنييا  ييو بعييض اللييل  فيشييمل وقييت الننيي، للنييوم وفيييه وتيوا ) علييى اإلنسييان ذحييفايت منماوييه  ويشييمل  

 وقت التنجد يف الليل. 
 وقوله (فس حه) احتفا   أت وامحده.  
 انتصب (وإ)اب  النجوم) على الظففية ألنه على وقديف: ووقت إ)اب  النجوم. و  
 واإل)اب :  جو  الش،  من حي  جا  ألنه ينقلب إىل جنة الدبف  أت الظنف.  
وإ)اب  النجوم: سيقوك طوالعنيا  فيإطالل اإل)اب   نيا جمياز يف املفا قية واملزايلية  أت عنيد احتجياب النجيوم. ويف احليدي    

 ق ل الليل من  ننا  اإلشا ة إىل املشفل  وأ)بف الننا  من  ننا  اإلشا ة إىل جنة الغفب  فقد أفطف الصائم  . إذا أ
وسقوك طوالعنا اليت وطلع: أهنا وسق  يف جنة املغفب عند الفجف إذا أضا  علينا ابتدا  ظنو  شيعا  الشيمس  فيإ)اب   

حظييه ميين النييوم وي قييى فيييه ميييل إىل استصييحاب الدعيية  فييأمف النجييوم: وقييت السييحف  و ييو وقييت يسييتويف فيييه اإلنسييان 
ابلتس يح فيه ليفصل بيني النيوم احملتياج إلييه وبيني التنياوم الناشيى  عين التكاسيل  ع إن وجيد يف نفسيه بعيد التسي يح حاجية 

يضطجع بعد إىل يفوة من النوم اضطجع قليال إىل أن اني وقت صالة الص ح  حما حان  سول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 صالة الفجف حىت أيويه املؤذن بصالة الص ح. 

والنجوم: مجع يم و و الكوحب اليت يض،  يف الليل يري القمف  ووقدم قوله وعاىل (وسخف لكم الليل والننا  والشمس  
 والقمف والنجوم) يف سو ة النحل. 

بعد العشا  وقيام اخف الليل. وقيل: أشيا ت إىل  واآلية وشري إىل أوقات الفيائب من النوافل و ، صالة الفجف واألشفا  
 الصلوات ا مس بوجه اإلمجال وبينته السنة. 

 بسم هللا الفمحن الفحيم  
 سو ة النجم  
يييت (سييو ة اليينجم) بغييري واو يف عنييد أصيحاب النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم  ففي، الصييحيح عيين ابيين مسييعو)  أن النيييب  

نجم فسجد هبا فما بق، أحيد مين القيوم إال سيجد فأخيي  جيل حفيا مين حصي ا  أو ويفاب صلى هللا عليه وسلم قفأ سو ة ال
فففعه إىل وجنه. وقال: يكفين  يا. قال ع د هللا: فلقد  أيته بعد قتل حاففا. و يا الفجل أمية بن خلف. وعن ابن ع اس 

 سمية ألهنا ذحف فينا النجم  . أن النيب صلى هللا عليه وسلم سجد ابلنجم وسجد معه املسلمون واملشفحون. فنيه و
 ويو ا (سو ة والنجم) بواو ركاية لفظ القفان الواقع يف أوله وحيلك وفمجنا ال خا ت يف التفسري والرتميت يف جامعه.  
 ووقعت يف املصاحف ابلوجه و و من وسمية السو ة بلفظ وقع يف أوهلا و و لفظ (النجم) أو حكاية لفظ (والنجم).  
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لنجم إذا  يوى) حميا يف حيدي  زييد بين كبيت يف الصيحيحني  أن النييب صيلى هللا علييه وسيلم قيفأ: والينجم إذا ويو ا (وا 
 وى فلم يسجد)  أت يف زمن اخف يري الوقت اليت ذحفه ابن مسعو) وابن ع اس. و يا حله اسم واحد متوسيع فييه فيال 

 وعد  يه السو ة بني السو  ذوات أحثف من اسم. 
ابيين عطييية: إبمجييا  املتييأولني. وعيين ابيين ع يياس وقتييا)ة: اسييتثنا  قولييه وعيياىل (اليييين نتن ييون ح ييائف اإلع و يي، مكييية  قييال  

والفواحو إال اللمم) اآلية قاال:   ، ايية مدنيية  . وسينده ضيعيف. وقييل: ونسيب إىل احلسين ال صيفت: أن السيو ة حلنيا 
 مدنية  و و شيوذ. 

 هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة.  وعن ابن مسعو)  ، أول سو ة أعلننا  سول 
 و ، السو ة الثالثة والعشفون يف عد وفويب السو . نزلت بعد سو ة اإلخال  وق ل سو ة ع س.  
 وعد ايفمنو  العا)ين اينا إحدى وستني  وعد ا أ ل الكوفة أثنتني وستني.  
 رتل  أقواله  فنزلت السو ة يف ذلك. قال ابن عطية: س ب نزوهلا أن املشفحني قالوا: إن ضمدا يتقول القفان و  
  
 أيفاض  يه السو ة  
 أول أيفاضنا حتقي  أن الفسول صلى هللا عليه وسلم صا)ل فيما ن لغه عن هللا وعاىل وإنه منزه عما ا)عوه.  
 وإث ات أن القفان وح، من عند هللا بواسطة جليل.  
 فيف أنه وح، من هللا واقع ال ضالة. ووقفيب صفة نزول جليل ابلوح، يف حالني زاي)ة يف وق 
 وإبطال إهلية أصنام املشفحني.  
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 وإبطال قوهلم يف الالت والعزى ومناة بنات هللا وأهنا أو ام ال حقائ  هلا وونظري قوهلم فينا بقوهلم يف املالئكة أهنم إانث.   
  يه األمو  ابلظن )ون حجة. وذحف جزا  املعفضني واملنتدين وحتييف م من القول يف  
وإبطال قياسنم عامل الغيب على عامل الشنا)ة وأن ذلك ضالل يف الفأت قد جيا  م بضيده اهليدى مين هللا. وذحيف لييلك  

 مثال من قصة الوليدين املغرية  أو قصة ابن أيب سفح. 
 وإث ات ال ع  وايفزا .  
   ق ل ضمد صلى هللا عليه وسلم من الفسل أ ل الشفائع. وويحري م مبا حل ابألمم ذات الشفك من ق لنم ومبن جا 
 وإنيا  م را)ثة حتل هبم قفي ا.  
 وما ختلل ذلك من معرتضات ومستطف)ات ملناس ات ذحف م عن أن يرتحوا أنفسنم.  
 وأن القفان حوى حتب األن يا  السابقني.  
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[) حالم موجه من هللا وعاىل إىل املشفحني 3وى][ وما ينط  عن اهل2[ ما ضل صاح كم وما يوى]1(والنجم إذا  وى] 
 الطاعنني يف  سالة ضمد صلى هللا عليه وسلم. 

 والنجم: الكوحب أت ايففم اليت ي دو للناظفين المعا يف جو السما  ليال.  
 أقسم هللا وعاىل بعظيم من  لوقاوه )ال على عظيم صفات هللا وعاىل.  
يكون للجنس حقوله (وابلنجم  م ينتدون) وقوله (والنجم والشجف يسيجدان)  ويتميل  ووعفيف (النجم) ابلالم  نوز أن 

وعفيف العند. وأشنف النجوم إبطيالل اسيم الينجم علييه الثيفاي ألهنيم حيانوا يوقتيون أبزميان طلوعنيا مواقييت الفصيول ونضي  
غى الفاع، شكية (وصيغري شيكوة وعيا  الثما   ومن أقواهلم: طلع النجم عشا  فابتغى الفاع، حمسا  طلع النجم يدية وابت

 من جلد يوضع فيه املا  واللنب) يعنون ابتدا  زمن الل) وابتدا  زمن احلف. 
 وقيل النجم: الشعفى اليمانية و ، الع و  وحانت معظمة عند العفب وع د ا خزاعة.  
ال وعاىل (إان زينا السما  الدنيا بزينة ونوز أن يكون املفا) ابلنجم: الشناب  وهبوية:سقوطه من مكانه إىل مكان اخف  ق 

 الكواحب وحفظا من حل شيطان ما )) وقال (ولقد زينا السما  الدنيا مبصابيح وجعلنا  جوما للشياطني). 
والقسيم ب(اليينجم) مليا يف خلقييه مين الدالليية عليى عظيييم قييد ة هللا وعياىل  أال وييفى إىل قيول هللا حكاييية عين إبييفا يم (فلمييا  

 ل  أى حوح ا قال  يا  يب). جن عليه اللي
ووقييد القسم ابلنجم بوقت يفوبه إلشعا  يفوب ذلك املخلول العظيم بعد أوجيه يف شيف  اال وفيا  يف األفي  عليى أنيه   

 وسخري لقد ة هللا وعاىل  وليلك قال إبفا يم (ال أحب اآلفلني) . 
الينجم أحواليه الدالية عليى قيد ة خالقيه ومصيففه ومين والوجه أن يكون (إذا  وى) بدل اشتمال من النجم  ألن املفا) مين  

أعظم أحواله حال  ويه  ويكون (إذا) اسم زمان جميف)ا عين معيىن الظففيية يف ضيل جيف ريف  القسيم  وبييلك نتفيا)ى مين 
إشييكال طلييب متعلييي  (إذا) و ييو إشيييكال أو )ه العالميية ايفنيييزت علييى الز شييفت  قيييال الطييييب ويف املقتييي س قييال ايفنيييزت:  

ت جا  هللا يف قوله وعاىل (والنجم إذا  وى) ما العامل يف (إذا)? فقال: العامل فيه ما وعل  به الواوو فقليت: حييف فاوض
يعمييل فعييل احلييال يف املسييتق ل و يييا ألم معنيياه قسييم اآلنو وليييس معنيياه أقسييم بعييد  يييا ففجييع وقييال: العامييل فيييه مصييد  

ين املشائخ فلم يستحسين قوليه الثياين. والوجيه أن (إذا) قيد انسيلخ ضيو  وقديفه: و وت النجم إذا  وىو فعفضته على ز 
عنه معىن االستق ال وصا  للوقيت اقيف)و وحنيوه: اوييك إذا امحيف ال سيفو أت وقيت امحيفا ه فقيد عيفت عين معيىن االسيتق ال 

املشيائخ أو مين حيالم ألنه وقعت الغنيية عنيه بقوليه: اوييك اه حيالم الطيييبو فقوليه: فالوجيه اتميل أن يكيون مين حيالم زيين 
صاحب املقت س أو من حالم الطييبو و و وجيه و و أصل ما بنينا عليه موقع (إذا)  ناو وليس وف)) الز شفت يف ايفواب 
إال ألنه يلتزم أن يكون (إذا) ظففا للمستق ل حما  يو مقتضيى حالميه يف املفصيل ميع أن خفوجنيا عين ذليك حميا وواطيأت 

 عليه أقوال احملققني. 
وت: السييقوكو أطليي   نييا علييى يييفوب الكوحييبو اسييتعري اهلييوت إىل اقييرتاب اختفائييه ونييوز أن يييفا) ابهلييوت: سييقوك واهليي 

 الشناب حني يلوح للناظف أنه نفت يف أ)  السما و فنو  وت حقيق، فيكون قد استعمل يف حقيقته وجمازه. 
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حون أن يف القسييم ابليينجم إقييفا ا لع يييا)ة يييم الشييعفىو وأن القسييم بيييه ويف ذحييف (إذا  ييوى) احييرتاس ميين أن يتيييو م املشييف   

اعرتا  أبنه إله إذ حان بعض ق ائل العفب يع دوهنا فإن حالية الغيفوب املعيل عننيا ابهليوت حالية اذفياض ومغييب يف ختييل 
مييا أفييل قييال ال أحييب الفائيي، ألهنييم يعييدون طلييو  اليينجم أوجييا لشييففه ويعييدون يفوبييه حضيضيياو وليييلك قييال هللا وعيياىل (فل

 اآلفلني). 
وميين مناسيي ات  يييا نيي،  قولييه (وأنييه  ييو  ب الشييعفى) يف  يييه السييو ةو وولييك اعت ييا ات هلييم ختيلييية شييائعة بيييننم فميين  

 النافع موعظة الناس بيلك ألنه حا  يف إقناعنم وصوال إىل احل . 
 مسرية يف نظام أوجد ا عليه وال اختيا  هلا فليست فيكون قوله (إذا  وى) إشعا ا أبن النجوم حلنا مسخفة لقد ة هللا يف 

 أ ال ألن وع د فحصل املقصو) من القسم مبا فينا من الداللة على القد ة اإلهلية مع االحرتاس عن اعتقا) ع ا)هتا. 
  وقال الفايب  قيل أ ا) بيلك  أت النجم  القفان املنزل املنجم قد ا فقد او ويعين بقوله ( وى) نزوله  اه. 
ومناس ة القسم ابلنجم إذا  وىو أن الكالم مسول إلث ات أن القفان وحي، مين هللا منيزل مين السيما  فشيابه حيال نزوليه  

االعت ا ت حال النجم يف حالة  ويه مشياهبة متثيليية حاصيلة مين نيزول شي،  منيري إان ة معنويية انزل مين ضيل  فعية معنوييةو 
فله و و متثيل املعقول ابحملسوسو أو اإلشا ة إىل مشاهبة حالة نزول جليل من ش ه رالة نزول يم من أعلى األف  إىل أس

السماوات رالة نزول النجم من أعلى مكانه إىل أسفلهو أو ابنقضاض الشناب وش يه ضسيوس مبحسيوسو وقيد يشي نون 
 سفعة ايففت ابنقضاض الشنابو قال أوس بن حجف يصف ففسا:          

نقيييع يثيييو  ختاليييه طن يييا والضيييالل: عيييدم اال تيييدا  إىل الكفيييي  املوصيييول إىل                      فيييانقض حاليييد ت يت عيييه   
 املقصو)و و و جماز يف سلوك ما ينايف احل . 

 والغواية: فسا) الفأت ووعلقه ابل اطل.  
املضيا   والصاحب: املالزم لليت يضا  إليه وصف صياحبو وامليفا) ابلصياحب  نيا: الييت ليه مالبسيات وأحيوال ميع 

إليهو واملفا) به ضمد صلى هللا عليه وسلم. و يا حقول أيب مع يد ا زاعي، اليوا ) يف أثنيا  قصية اهلجيفة مليا )خيل النييب صيلى 
هللا عليييه وسييلم بيتييه وفينييا أم مع ييد وذحييفت لييه معجييزة مسييحه علييى ضييف  شيياهتا   يييا صيياحب قييفيو  و أت صيياحب 

 احلوا)ث احلا)ثة بينه وبيننم. 
لتع ري عنه بوصيف (صياح كم) وعيفيض أبهنيم أ يل هبتيان إذ نسي وا إلييه ميا لييس منيه يف شي،  ميع شيدة اطالعنيم وإيثا  ا  

علييى أحوالييه وشييؤونه إذ  ييو بيييننم يف بلييد ال وتعييي  فيييه إحاطيية علييم أ لييه رييال واحييد معييني مقصييو) ميين بيييننم. ووقييع يف 
 يواز حيني  ميتم الغيد  واسيت طنتم الكفيف  يفييد أنيه ال خط ة احلجاج بعد )يف ايفمياجم قوليه للخيوا ج  ألسيتم أصيحايب ابأل

 ختفى عنه أحواهلم فال ااولون التنصل من ذنوهبم ابملغالطة والتشكيك. 
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و يا  ) من هللا على املشفحني وإبطيال يف قيوهلم للنييب صيلى هللا علييه وسيلم ألهنيم قيالوا: جمنيونو وقيالوا: شياعفو وقيالوا يف  
 ل. القفان: إن  يا إال اختال

فييايفنون ميين الضييالل ألن اقنييون ال ينتييدت إىل وسييائل الصييوابو والكيييب والسييحف ضييالل ويوايييةو والشييعف املتعييا    
 بيننم يواية حما قال وعاىل (والشعفا  يت عنم الغاوون) أت ا يون أقواهلم ألهنا يواية. 

م اليت ينط  به  و القفان ألهنم قالوا وعطف على جواب القسم (ما ينط  عن اهلوى) و يا وصف حمال لياوه. والكال 
فيه (إن  و إال إفك افرتاه) وقالوا (أساطري األولني احتت نا) وذلك وحنوه ال يعدو أن يكون اخرتاعه أو اختيا ه عن ض ة ملا 
نييرت  ومييا رتييا  بقطييع النظييف عيين حونييه حقييا أو ابطييال  فييإن ميين الشييعف حكميية  ومنييه حكاييية واقعييات  ومنييه ختيييالت 

 رتايت. وحله انشئ عن ض ة الشاعف أن يقول ذلك  فأ ا م هللا أن القفان )ا  إىل ا ري. ومف
 و(ما) انفية نفت أن ينط  عن اهلوى.  
واهلوى: ميل النفس إىل ما حت ه أو حتب أن وفعله )ون أن يقتضيه العقل السليم احلكيم  وليلك رتليف النياس يف اهليوى  

 املف  احل  والصواب فاملفا) ابهلوى إذا أطل  أنه اهلوى اقف) عن الدليل.  وال رتلفون يف احل   وقد اب
ونف، النط  عن  وى يقتض، نف، جنس ما ينطي  بيه عين االوصيا  ابلصيدو  عين  يوى سيوا  حيان القيفان أو ييريه مين  

 الف) علينم.  اإل شا) الن وت ابلتعليم وا طابة واملوعظة واحلكمة  ولكن القفان  و املقصو) ألنه س ب  يا
   
 

 4186صفحة : 
 
واعلم أن ونزينه صلى هللا عليه وسلم عن النط  عن  وى يقتض، التنزيه عن أن يفعل أو اكم عن  وى ألن التنزه عين   

النط  عن  وى أعظم مفاوب احلكمة. وليلك و ) يف صفة النيب صلى هللا عليه وسلم  أنه  زح وال يقول إال حقا  . و نا 
 قوهلم فحسن الوقف على قوله (وما ينط  عن اهلوى). مت إبطال 

 وبني ( وى) و(اهلوى) جناس ش ه التام.  
[ 8[ ع )ان فتييدىل]7[ و ييو ابألفيي  األعلييى]6[ ذو مييفة فاسييتوى]5[ علمييه شييديد القييوى]4(إن  ييو إال وحيي، يييوحى] 

 (وما ينط  عن اهلوى).  [) استئنا  بياين يفملة10[ فأوحى إىل ع ده ما أوحى]9فكان قاب قوسني أو أ)هل]
وضيمري ( ييو) عائيد إىل املنطييول بيه املييأخوذ ميين فعيل (ينطيي ) حميا يف قولييه وعيياىل (اعيدلوا  ييو أقيفب للتقييوى) أت العييدل  

 املأخوذ من فعل (اعدلوا). 
ومييا  ونييوز أن يعييو) الضييمري إىل معلييوم ميين سيييال الييف) علييينم ألهنييم زعمييوا يف أقييواهلم املييف)و)ة بقولييه (مييا ضييل صيياح كم 

 يوى) زعموا القفان سحفا  أو شعفا  أو حنانة  أو أساطري األولني  أو إفكا افرتاه. 
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وإن حان النيب صلى هللا عليه وسلم ينط  بغري القفان عن وح، حما يف حدي  احلدي ية يف جوابه لليت سأله: وما يفعيل  
تكمل أجلنا  ومثل مجيع األحا)يي  القدسيية املعتمف? وحقوله  إن  وح القدس نف  يف  وع، إن نفسا لن متوت حىت وس

 اليت فينا قال هللا وعاىل وحنوه. 
ويف سنن أيب )او) والرتميت من حدي  املقدام بن معد يكفب قال  سول هللا صلى هللا علييه وسيلم  أين أووييت الكتياب  

مين حيالل فيأحلوه وميا وجيدمت  ومثله معه  أال يوشك  جل ش عان على أ يكته يقول: علييكم هبييا القيفان فميا وجيدمت فييه
 فيه من حفام فحفموه  . 

 وقد ينط  عن اجتنا) حأمفه بكسف القدو  اليت ط خت فينا احلمف األ لية فقيل له: أوهنفيقنا ونغسلنا? فقال: أو ذاك.  
يف أول أمييف  فنيييه اآلييية مبعييزل عيين إيفا) ييا يف االحتجيياج يفييواز االجتنييا) للنيييب صييلى هللا عليييه وسييلم ألهنييا حييان نزوهلييا 

 اإلسالم وإن حان األصح أن نوز له االجتنا) وأنه وقع منه و ، من مسائل أصول الفقه. 
والوح، وقدم عند قوله وعياىل (إان أوحينيا إلييك حميا أوحينيا إىل نيوح) يف سيو ة النسيا . ومجلية (ييوحى) مؤحيدة يفملية (إن  

 وحيه يري منقطع.  و إال وح،) مع )اللة املضا   على أن ما ينط  به متجد) 
 ومتعل  (يوحى) ضيو  وقديفه: إليه  أت إىل صاح كم.  
وويفك فاعييل الييوح، لضييفب ميين اإلمجييال اليييت يعق ييه التفصيييل ألنييه سييري) بعييده مييا ي ينييه ميين قولييه (فييأوحى إىل ع ييده مييا   

 أوحى). 
 ومجلة (علمه شديد القوى) اخل  مستأنفة استئنافا بيانيا ل يان حيفية الوح،.  
ضمري الغائب يف (علمه) عائد إىل الوح،  أو إىل ما عا) إليه ضمري ( و) من قوليه (إن  يو إال وحي،). وضيمري ( يو) و  

يعيو) إىل القييفان  و يو ضييمري يف ضييل أحيد مفعييويل (عليم) و ييو املفعييول األول  واملفعيول الثيياين ضييو   والتقييديف: علمييه 
عائييدا إىل (صيياح كم) واحمليييو  عائييد إىل (وحيي،) إبطيياال لقييول إايه  يعييو) إىل (صيياح كم)  ونييوز جعييل  ييا  (علمييه) 

 املشفحني (إمنا يعلمه بشف). 
 و(علم)  نا متعد إىل مفعولني ألنه مضاعف (علم) املتعدت إىل مفعول واحد.  
و(شييديد القييوى): صييفة حمليييو  يييدل عليييه مييا ييييحف بعييد  ييا  ييو ميين شييؤون املالئكيية  أت ملييك شييديد القييوى. واوفيي   

 سفون على أن املفا) به جليل عليه السالم. املف
واملفا) ب(القوى) استطاعة ونفييي ميا أيميف هللا بيه مين األعميال العظيمية العقليية وايفسيمانية  فنيو املليك الييت ينيزل عليى  

 الفسل ابلت ليغ. 
صالته  و و املفا)  نا ألنه قد واملفة  بكسف امليم ووشديد الفا  املفتوحة  وطل  على قوة اليات ووطل  على متانة العقل وأ 

وقيدم ق ليه ووصيف بشيديد القيوى  وختصييي  جلييل هبييا الوصيف يشيعف أبنيه امللييك الييت ينيزل بفيوضيات احلكمية علييى 
الفسل واألن يا   ولييلك مليا انول املليك  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم ليلية اإلسيفا  حيأس لينب وحيأس  يف  فاختيا  اللينب 

 ت الفطفة ولو أخيت ا مف يوت أمتك. قال له جليل: اخرت 
 وقوله (فاستوى) مفف  على ما وقدم من قوله (علمه شديد القوى).  
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والفا  لتفصيل (علمه)  واملستوت  يو جلييل. ومعيىن اسيتوائه: قياميه بعز ية لتلقي،  سيالة هللا  حميا يقيال: اسيتقل قائميا    

يل  و م دأ التنيؤ لق ول الفسالة من عند هللا  ولييلك قييد  ييا االسيتوا   ملية احليال ومثل: بني يدت فالن  فاستوا  جل 
 يف قوله (و و ابألف  األعلى).والضمري يفليل ال ضالة  أت ق ل أن ينزل إىل العامل األ ض،. 

حالق يية الز قييا     واألفي : اسييم للجيو اليييت ي ييدو للنياظف ملتقييى بيني طييف  منتنييى النظيف ميين األ ض وبيني منتنييى مييا يليوح 
 ويلب إطالقه على انحية بعيدة عن موطن القوم ومنه أف  املشفل وأف  املغفب. 

 ووصفه ب(األعلى) يف  يه اآلية يفيد أنه انحية من جو السما . وذحف  يا لريوب عليه قوله (ع )ان فتدىل).  
 ألن الدنو ي لغ الوح،  و األ م يف  يا املقام.  و(ع) عاطفة على مجلة (فاستوى)  والرتاخ، اليت وقيده (ع) وفاخ  ويب 
والدنو: القفب  وإذ قد حان فعيل اليدنو قيد عطيف ب(ع) عليى (اسيتوى ابألفي  األعليى) عليم أنيه )ان إىل العيامل األ ضي،  

 أت أخي يف الدنو بعد أن ولقى ما ي لغه إىل الفسول صلى هللا عليه وسلم. 
ل من ط قات إىل ميا حتتنيا حميا يتيدىل الشي،  املعلي  يف اهليوا  ريي  ليو  اه الفائي، وودىل: اذفض من علو قليال  أت ينز  

 اس ه متدليا  و و ينزل من السما  يري منقض. 
وقاب  وقيل معناه: قد . و و واوت العني  ويقال: قاب وقيب بكسف القا   و يا ما ) ج عليه أحثيف املفسيفين. وقييل  

س  أت وسيي  عيو)ه املقييوس وميا بييني سييتينا  أت طففينييا املنعطيف اليييت يشيد بييه يطلي  القيياب عليى مييا بيني مقيي ض القيو 
الووف  فللقوس قاابن وسيتان  ولعل  يا اإلطالل  و األصل لآلخف  وعلى  يا املعىن محيل الفيفا  والز شيفت وابين عطيية 

 ولكل قوس قاب واحد.  وعن سعيد بن املسيب: القاب صد  القوس العفبية حي  يشد عليه السري اليت يتنك ه صاح ه
وعلى حال التفسريين فقوله (قاب قوسني) أصله قايب قوس أو قيايب قوسيني  بتثنيية أحيد اللفظيني املضيا  واملضيا  إلييه   

أو حلينما  فوقع إففا) أحد اللفظني أو حلينما جتن ا لثقل املثىن حما يف قوله وعياىل (إن وتيواب إىل هللا فقيد صيغت قلوبكميا) 
 أت قل احما. 

 وقيل يطل  القوس يف لغة أ ل احلجاز على ذ ا  يي   به  ولعله ذا مصد  قاس فسم، به ما يقاس به  .  
والقيوس: اليية ميين عييو) ن ييع  مقوسيية يشييد هبييا ووييف ميين جلييد ويفميي، عننييا السيينام. والنشيياب و يي، يف مقييدا  الييي ا  عنييد  

 العفب. 
صيلى هللا علييه وسيلم اليدال علييه التففييع بقوليه (فيأوحى إىل  وحاصل املعىن أن جليل حان على مسافة قوسني مين النييب  

ع ده ما أوحى)  ولعل احلكمة يف  يا ال عيد أن  ييه الصيفة حكايية لصيو ة اليوح، الييت حيان يف أوائيل عنيد النييب صيلى 
قيا ابلنييب صييلى هللا هللا علييه وسيلم ابلن يوة فكانيت قيواه ال شيفية يومئيي ييري معتييا)ة لتميل اوصيال القيوة امللكيية هبيا م اشيفة  ف

عليه وسلم أن ال يتجشم شيئا يش  عليه  أال وفى أنه ملا اوصل به يف يا  حفا  وال اوصال و و اليت عل عنيه يف حديثيه 
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ابلغ  قال النيب صلى هللا عليه وسلم  فغطين حيىت بليغ ميين ايفنيد  ع حانيت وعرتييه احلالية املوصيوفة يف حيدي  نيزول أول 
يف سييو ة املييدثف وسييو ة املزمييل قييال وعيياىل (إان سيينلق، عليييك قييوال ثقيييال)  ع اعتييا) اوصييال جليييل بييه الييوح، املشييا  إلينييا 

م اشفة فقد جا  يف حدي  عمف بين ا طياب يف سيؤال جلييل عين اإل يان واإلسيالم واإلحسيان والسياعة أنيه  جليس إىل 
لى هللا عليييه وسييلم أايمئييي ابملدينيية ول اعتييا) الييوح، النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم فأسييند  ح تيييه إىل  ح تيييه  إذ حييان النيييب صيي

وفا قتيه شييدوه  وملفاعياة  يييه احلكميية حيان جليييل يتمثييل للنييب صييلى هللا عليييه وسيلم يف صييو ة إنسييان وقيد وصييفه عمييف يف 
سيفف حدي  بيان اإل ان واإلسالم بقوله  إذ )خل علينا  جل شديد بياض الثياب شديد سيوا) الشيعف ال ييفى علييه أثيف ال

وال يعففه منا أحد  احلدي   وأن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلم بعد مفا قته  اي عمف أويد ت مين السيائل? قيال عميف: 
 هللا و سوله أعلم  قال:  فإنه جليل أاتحم يعلمكم )ينكم  . 

يب  يه املسافة فنو  ري بيني وقوله (أو أ)هل) (أو) فيه للتخيري للتقديف  و و مستعمل يف التقفيب  أت إن أ ا) أحد وقف  
 أن نعلنا قاب قوسني أو أ)هل  أت ال أزيد إشا ة إىل أن التقفيف ال م الغة فيه. 
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ووففيع (فيأوحى إال ع يده ميا أوحيى) عليى قوليه (فتيدىل فكيان قياب قوسيني) املفيف  عليى املفيف  عليى قوليه (علميه شيديد   

) من ال يان وما ق له متنيد له  ومتثيل ألحوال عجي ة أبقفب ما يفنميه النياس لقصيد بييان القوى)  و يا التففيع  و املقصو 
إمكيان ولقيي، الييوح، عيين هللا وعياىل إذ حييان املشييفحون ايلونييه ف يني هلييم إمكييان الييوح، بوصيف طفييي  الييوح، إمجيياال  و يييه  

 حيفية من صو  الوح،. 
ه (إن  و إال وح، يوحى) حما وقدم  واملعيىن: فيأوحى إىل ع يده ضميد وضمري (أوحى) عائد إىل هللا وعاىل املعلوم من قول 

 صلى هللا عليه وسلم. 
 و يا حا  يف  يا املقام ألن املقصو) إث ات اإلاا  إلبطال إنكا  م إايه.  
ضييمري  وإيثيا  التع يري عيين النييب صيلى هللا عليييه وسيلم بعنيوان (ع ييده) إظنيا  يف مقيام اإلضييما  يف اختصيا  اإلضيافة إىل 

 ايفاللة من التشفيف. 
 ويف قوله (ما أوحى) إينام لتفخيم ما أوحى إليه.  
[) األظنف أن  يا  ) لتكييب من املشفحني فيميا بلغنيم مين 12[ أفتما ونه على ما يفى]11(ما حيب الفؤا) ما  أى] 

 أفتما ونه على ما يفى). ا ل عن  ؤية النيب صلى هللا عليه وسلم امللك جليل و و اليت يؤذن به قوله بعد (
والييالم يف قولييه (الفييؤا)) عييوض عيين املضييا  إليييه  أت فييؤا)ه وعليييه فيكييون وففيييغ االسييتفنام يف قولييه (أفتما ونييه علييى مييا  

 يفى) استفناما إنكا اي ألهنم ما وه. 
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أبنيه مبيفأى مين النييب  ونوز أن يكون قوله (ما حيب الفؤا) ما  أى) دحيدا ملضمون قوله (فكان قاب قوسني) فإنه ييؤذن 
صيييلى هللا علييييه وسيييلم بففيييع احتميييال اقييياز يف وشييي يه القيييفب  أت  يييو قيييفب حسييي، ولييييس جميييف) اوصيييال  وحييياين فيكيييون 
االستفنام يف قوله (أفتما ونه على ما يفى) مستعمال يف الففض والتقديف  أت أفسيتكيبونه فيميا ييفى بعينييه حميا حييبتموه 

قائيل  أحتسي ين ييافال  وقيول عميف بين ا طياب للع ياس وعلي، يف قضييتنما  أحتياوالن ميين  فيما بلغكم عن هللا  حميا يقيول
 قضا  يري ذلك  . 

وقفأ ايفمنو  (ما حيب) بتخفيف اليال  وقفأه  شام عن ابن عيامف وأبيو جعفيف بتشيديد الييال  والفاعيل واملفعيول عليى  
 حاهلما حما يف قفا ة ايفمنو . 

 عفب قال وعاىل (وأص ح فؤا) أم موسى فا يا). والفؤا): العقل يف حالم ال 
 والكيب: أطل  على التخييل والتل يس من احلواس حما يقال: حيبته عينه.  
 و(ما) موصولة  والفاب  ضيو  و و ضمري عائد إىل (ع ده) يف قوله (فأوحى إىل ع ده) أت ما  اه ع ده ب صفه.  
 ما  أى).  ووففيع (أفتما ونه) على مجلة (ما حيب الفؤا) 
وقيييفأ ايفمنيييو  (أفتما ونيييه) مييين املميييا اة و ييي، املالحيييات واقا)لييية يف اإلبطيييال. وقيييفأ محيييزة والكسيييائ، ويعقيييوب وخليييف   

 (أفتمفونه) بفتح الفوقية وسكون امليم مضا   مفاه إذا جحده  أت أجتحدونه أيضا فيما  أى  ومعىن القفا وني متقا ب. 
ال  لتضمنه معىن الغل ة  أت   كم يال تموه على ع ا)وكم اآلهلة  وعليى اإلعيفاض عين ووعدية الفعل فينما رف  االستع 

 يا  القفان وحنو ذلك أوغل ونه على ما  أى ب صفه. 
[ ميا 16[ إذ يغشيى السيد ة ميا يغشيى]15[ عنيد ا جنية امليأوى]14[ عند سيد ة املنتنيى]13(ولقد  اه نزلة أخفى] 

[) أت إن حنيتم جتحيدون  ؤيتيه يف األ ض فلقيد  اه  ؤيية 18اايت  بيه الكيلى][ لقد  أى مين 17زاغ ال صف وما طغى]
أعظييم مننييا إذ  اه يف العييامل العلييوت مصيياح ا  فنيييا ميين الرتقيي، يف بيييان مفاوييب الييوح،  والعطييف عطييف قصيية علييى قصيية 

 أبتد  ابألضعف وعقب ابألقوى. 
 مين الغفابية مين حيي   يو قيد  أى جلييل ومين حيي  فتأحيد الكالم بالم القسم وحف  التحقي  ألجل ما يف  يا ا ل 

أنييه عييفج بييه إىل السييما  وميين األمهييية ميين حييي   ييو )ال علييى عظيييم منزليية ضمييد صييلى هللا عليييه وسييلم  فضييمري الففييع يف 
 ( اه) عائد إىل (صاح كم)  وضمري النصب عائد إىل جليل. 

ان اخف مين النيزول الييت  يو احلليول يف املكيان  ووصيفنا و(نزلة) فعل من النزول فنو مصد  )ال على املفة: أت يف مك 
 ب(أخفى ابلنس ة إىل ما يف قوله (ع )هل فتدىل) فإن التدىل نزول ابملكان اليت بلغ إليه. 

وانتصاب (نزلة) على نز  ا افض  أو على النيابة عن ظف  املكان  أو على حي  مضا  بتقديف: وقيت نزلية أخيفى:  
 ملكان. فتكون انئ ا عن ظف  ا
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وقولييه (عنييد سييد ة املنتنييى) متعليي  ب( اه). وخصييت ابليييحف  ؤيتييه عنييد سييد ة املنتنييى لعظيييم شييف  املكييان مبييا حصييل   

 عنده من اايت  به الكلى وألهنا منتنى العفوج يف مفاوب الكفامة. 
قيد و ) التصيفيح هبيا يف حيدي  املعيفاج مين وسد ة املنتنى اسم أطلقه القيفان عليى مكيان عليوت فيول السيما  السيابعة  و  

 الصحاح عن مجع من الصحابة. 
ولعليه شي ه ذليك املكيان ابلسيد ة الييت  ي، واحيدة شيجف السيد  إميا يف صيفة وففعيه  وإميا يف حونيه حيدا انتنيى إلييه قيفب  

لييوا يف حييدو) ال قييا  النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم إىل موضييع مل ي لغييه ق لييه ملييك. ولعلييه م ييين علييى إصييالح عنييد م أبن نع
 سد ا. 

إضافة (سد ة) إىل (املنتنى) نوز أن وكون إضافية بيانية. ونوز حوهنا وعفيف السد ة مبكان ينتني، إلييه ال يتجياوزه أحيد  
 ألن ما و ا ه ال وطيقه املخلوقات. 

 ائحة ذحية  فجعلت والسد ة: واحدة السد  و و شجف الن   قالوا: ورت  بثالث أوصا : ظل مديد  وطعم لييي  و  
 السد ة مثال املكان ما جعلت النخلة مثال للمؤمن. 

 ويف قوله (ما يغشى) إهبام للتفخيم اإلمجايل وأنه وضي  عنه ع ا ات الوصف يف اللغة.  
بعد ذحف  وجنة املأوى: ايفنة املعفوفة أبهنا مأوى املتقني فإن ايفنة منتنى مفاوب ا وقا  األ واح الزحية. ويف حدي  اإلسفا  

 سد ة املنتنى (ع أ)خلت ايفنة). 
وقولييه (إذ يغشييى السييد ة مييا يغشييى) ظييف  مسييتقف يف موضييع احلييال ميين (سييد ة املنتنييى) أ يييد بييه التنويييه مبييا حييف هبيييا  

املكان املسمى سد ة املنتنى من ايفالل وايفمال. ويف حدي  اإلسفا   حىت انتنى يب إىل سد ة املنتنيى ويشيينا أليوان ال 
ت ما  ،  ويف  واية (يشينا نو  من هللا ما يستطيع أحيد أن ينظيف إلينيا)  وميا حصيل فييه للنييب صيلى هللا علييه وسيلم أ)  

من التشفيف بتلق، الوح، م اشفة من هللا )ون واسطة امللك فف، حدي  اإلسفا   حىت ظنفت مبستوى أييع فييه صيفيف 
 األقالم فففض هللا على أميت  سني صالة  احلدي . 

ومجلة (ما زاغ ال صف وما طغيى) معرتضية و ي، يف معيىن مجلية (ولقيد  اه نزلية أخيفى) إىل اخف يا  أت  أى جلييل  ؤيية ال  
 خطأ فينا وال زاي)ة على ما وصف  أت ال م الغة. 

 والزيغ: امليل عن القصد  أت ما مال بصفه إىل مفئ، اخف يري ما ذحف  والطغيان: جتاوز احلد.  
من اايت  بيه الكيلى) وييييل  أت  أى اايت ييري سيد ة املنتنيى  وجنية امليأوى  وميا يشي، السيد ة مين ومجلة (لقد  أى  

 ال نجة وايفالل   أى من اايت هللا الكلى. 
 واآلايت: )الئل عظمة هللا وعاىل اليت وزيد الفسول ا وفاعا.  
[ 22[ وليك إذا قسيمة ضييزى]21األنثيى ] [ ألكم اليحف وليه20[ ومنوة الثالثة األخفى]19(أففأيتم الالت والعزى]  

إن  ، إال أيا  ييتمو ا أنتم واابؤحم ميا أنيزل هللا هبيا مين سيلطان) مليا جيفى يف صيفة اليوح، ومشيا دة  سيول صيلى هللا 
عليه وسلم جليل عليه السالم وما )ل على شؤون جليلة من عظمة هللا وعاىل وشف   سوله صلى هللا عليه وسلم وشف  
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ه السييالم إذ وصييف بصييفات الكمييال ومنييازل العييزة حمييا وصييف النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم ابلعييفوج يف املنييازل جليييل علييي
العليا  حان ذلك  ا يثري موازنة  يه األحوال الففيعية ريال أعظيم اهليتنم اليثالث يف زعمنيم و ي،: اليالت  والعيزى  ومنياة 

ا إىل  فعة. فكان  يا التضا) جامعا خياليا يقتض، وعقيب ذحف اليت  ، أحجا  مقف ا األ ض ال متلك وصففا وال يعفج هب
 ولك األحوال بيحف أحوال  اوه. 

فانتقل الكالم من يفض إث ات النيب صلى هللا عليه وسلم موحى إليه ابلقفان  إىل إبطال ع ا)ة األصنام  ومناك اإلبطال  
 ا من سلطان). قوله (إن  ، إال أيا  ييتمو ا أنتم واابئكم ما أنزل هللا هب

 فالفا  لتففيع االستفنام وما بعده على مجلة (أفتما ونه على ما يفى) املففعة على مجلة (ما حيب الفؤا) ما  أى).  
والفوييية يف (أفييفأيتم) نييوز أن وكييون بصييفية وتعييدى إىل مفعييول واحييد فييال وطلييب مفعييوال كنيييا ويكييون االسييتفنام وقفيييفاي  

والعزى ومناة ابلنس ة مليا وصيف يف عظمية هللا وعياىل وشيف  مالئكتيه وشيف   سيوله صيلى  هتكميا  أت حيف وفون الالت
هللا عليه وسلم  و يا هتكم هبم وإبطال إلهلية ولك األصينام بطفيي  الفحيوى  و)ليليه العييان. وأحثيف اسيتعمال (أ أييت) أن 

 وكون للفؤية ال صفية على ما اختا ه  ض، الدين. 
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ن مجلة (ألكم اليحف) اخل استئنافا وا وقا  يف اليف) أو بيدل اشيتمال مين مجلية (أففأييت اليالت والعيزى) ألن مضيموان ووكو   

 ا وشتمل عليه مزاعمنم  حانوا يزعمون أن الالت والعزى ومناة بنات هللا حما حكى عننم ابن عطية وصاحب الكشا  
 وسيال اآلايت يقتضيه. 

ة  أت أزعمتم الالت والعزى ومناة  فحي  املفعول الثياين اختصيا ا لداللية قوليه (ألكيم الييحف ونوز أن وكون الفؤاي علمي 
ولييه األنثييى) عليييه  والتقييديف: أزعمتمييو ن بنييات هللا  أجتعلييون لييه األنثييى وأنييتم و تغييون األبنييا  اليييحو   ووكييون مجليية (ألكييم 

 لون   ال نات خاصة ووغت طون ألنفسكم ابل نني اليحو . اليحف) اخل بياان لإلنكا  وا وقا  يف إبطال مزاعمنم  أت أجتع
 وجعل صاحب الكشف قوله (ألكم اليحف وله األنثى) سا)ا ومسد املفعول الثاين (أ أيتم).  
وأيضا ملا حان فيما جفى من صفة الوح، ومنازل الزلفى اليت حض، هبا النيب صلى هللا عليه وسيلم وعظمية جلييل إشيعا   

 وعاىل وعظيم ملوحته  ا يسجل على املشفحني يف زعمنم شفحا    أصناما مثل الالت والعزى ومناة. فسا) بسعد قد ة هللا
زعمنم وسفا ة  أينم أعقب ذحف )الئل العظمة اإلهلية إببطال إهلية أصنامنم أبهنا أقل من مفو ة اإلهليية إذ وليك أو يام ال 

وا هلا أيا  ميا هليا حقيائ  ففيف  (أففأييت اليالت والعيزى) اخل فيكيون حقائ  هلا ولكن اخرتعتنا  يالت أ ل الشفك ووضع
 االستفنام وقفيفاي إنكا اي  والفؤاي علمية واملفعول الثاين  و قوله (إن  ، إال أيا  ييتمو ا). 

  أو ووكيييون مجلييية (ألكيييم الييييحف وليييه األنثيييى) اخل معرتضييية بيييني املفعيييولني لال وقيييا  يف اإلنكيييا   أت وزعتميييو ن بنيييات  
 وزعتمو م املالئكة بنات  . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 و يه الوجوه يري متنافية فنحملنا على أن مجيعا مقصو) يف  يا املقام.  
وليك أن جتعيل فعييل (أ أييتم)  علييى اعت يا  الفؤييية علميية  معلقيا عيين العميل لوقييو  (إن) النافيية بعييده يف قوليه (إن  يي، إال  

 األنثى) إىل قوله (ضيزى) اعرتاضا.  أيا  ييتمو ا) وجتعل مجلة (ألكم اليحف وله
والالت: صنم حيان لتثقييف ابلطيائف  وحانيت قيفيو ومجنيو  العيفب يع دونيه  وليه شينفة عنيد قيفيو  و يو صيخفة مفبعية  

بنوا علينا بنا . وقال الفخيف:  حيان عليى صيو ة إنسيان وحان يف موضيع منيا ة مسيجد الطيائف اليسيفى  حييا قيال القيفطيب 
 له منا اتن. فلعل املسجد حانت 

واأللييف والييالم يف أول (الييالت) زائييداتن. و(أل) الداخليية عليييه زائييدة ولعييل ذلييك ألن أصييله: الت  مبعييىن مع ييو)  فلمييا  
أ ا)وا جعله علما على مع و) خا  أ)خلوا عليه الم وعفيف العند حما يف (هللا) فإن أصله إله. ويوفي  علييه بسيكون ات ه 

 يف الفصحى. 
(الالت) بتخفيف املثناة الفوقية. وقفأ  ويس عن يعقوب بتشديد التا  وذلك لغة يف  يا االسم ألن حثريا وقفأ ايفمنو :   

من العفب يقولون: أصل صخفوه موضع حان نلس عليه  جل يف ايفا لية يليت السيوي  للحياج فلميا ميات اختييوا مكانيه 
 مع دا. 

ال الفخيف:  حيان عليى صيو ة ن يات  ولعليه يعيين: أن الصيخفة والعزى: فعل من العز: اسم صنم حجف أبيض عليه بنيا  وقي 
فينا صو ة شجف  وحان ب طن ذلة فول ذات عفل وحان ايفمنو  العفب يع دوهنا وخاصة قفيو وقد قيال أبيو سيفيان ييوم 

 أحد راطب املسلمني  لنا العزى وال عزى لكم  . 
 شفعوا يف عمل قالوا: ابسم الالت ابسم العزى. وذحف الز شفت يف وفسري سو ة الفاحتة أن العفب حانوا إذ  
وأما (مناة) فعلم مفجتل  و و مؤن  فحقه أن يكتب هبا دني  يف اخفه ويوقف عليه ابهلا   ويكون  نوعا من الصف    

فييك وفيه لغة ابلتا  األصلية يف اخيفه فيوقيف علييه ابلتيا  ويكيون مصيفوفا ألن ات  الت مثيل اب  ابب  وأصيله: منيوة ابلتح
وقد  د فيقال: منة ة و و  نو  من الصف  للعلمية والتأني . وقياس الوقف عليه أن يوقف عليه ابهليا   وبعضينم يقيف 
عليييه ابلتييا  و عييا  يي  املصييحف  وحييان صييخفة وقييد ع ييده مجنييو  العييفب وحييان موضييعه يف املشييلل حيييو قديييد بييني مكيية 

  عوضا عن الصفا واملفوة فلما ح  املسلمون وسعوا بني الصفا واملفوة واملدينة  وحان األوس وا ز ج يطوفون حوله يف احل
فنزل فينم قوله وعياىل ( أن الصيفا وامليفوة مين شيعائف هللا فمين حي  ال ييت أو اعتميف فيال جنياح علييه أن يطيو  هبميا) حميا 

 وقدم عن حدي  عائشة يف املوطا يف سو ة ال قفة. 
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ة) بتا  بعد األلف وقفأه ابن حثري هبمزة بعد األلف على إحدى اللغتني. وايفمنو  يقفيون علييه ابلتيا  وقفأ ايفمنو  (ومنا  
و عا لفسم املصحف فتكون التا  حففا من الكلمة ييري عالمية دنيي  فني، مثيل ات  (اليالت) ونعليون  ينيا يف املصيحف 

 على يري قياس. 
حاشيفة  ووصيفنا ابألخيفى أيضيا صيفة حاشيفة ألن حوهنيا كلي  يف الييحف   ووصفنا ابلثالثة ألن كلثية يف الييحف و يو صيفة 

يييري امليييحو وني ق لنييا معلييوم للسييامع  فاحلاصييل ميين الصييفتني دحيييد ذحف ييا ألن الييالت والعييزى عنييد قييفيو وعنييد مجنييو  
يف أعليى هتامية العفب أشنف من مناة ل عد مكان مناة عن بال) م وألن وفويب مواقع بيوت  يه األصنام حيلك  فيالالت 
 ابلطائف  والعزى يف وسطنا بنخلة بني مكة والطائف  ومناة ابملشلل بني مكة واملدينة فن، كلثة ال قا . 

وقال ابن عطية: حانت مناة أعظيم  ييه األوكن قيد ا وأحثف يا ع يا)ة ولييلك قيال وعياىل (الثالثية األخيفى) فأحيد ا هبياوني  
 الصفتني. 

األخفى) جفى على أسلوب العفب إذا أخلوا عن متعد) وحان فيه من يظن أنه ييري )اخيل يف  واألحسن أن قوله (الثالثة 
ا ل لعظمة أو و اعد عن التل س مبثل ما ول س به نظفاؤه أن رتموا ا ل فيقولوا (وفالن  يو اآلخيف) ووجنيه  نيا أن ع يا) 

وة عليى بقيية األصينام يف مقيام إبطيال إهليتنيا وحيل ذليك مناة حثريون يف ق ائل العفب فن ه على أن حثيفة ع يدهتا ال يزييد ا قي
 جا  جمفى التنكم والتسفيه. 

ومجلة (ألكم اليحف وله األنثى) ا وقا  يف اإلبطال والتنكم والتسيفيه حميا وقيدم  و ي، جميا اة العتقيا) م أن وليك األصينام  
انيييتم وعلميييون أن لكيييم أوال)ا ذحيييو ا وإانك وأنكيييم الثالثييية بنيييات هللا وأن املالئكييية بنيييات هللا  أت اجعليييتم   بنيييات خاصييية و 

وفضييلون اليييحو  ووكف ييون اإلانث وقييد خصصييتم هللا ابإلانث )ون اليييحو  وهللا أوىل ابلفضييل والكمييال لييو حنييتم وعلمييون 
 فكان يف  يا زاي)ة وشنيع لكفف م إذ حان حففا وسخافة عقل. 

  وأميا اليالت ف قطييع النظيف عين اعت يا  التيا  يف االسيم عالميية وحيون العيزى ومنياة عنيد م انثتيني ظييا ف مين صييغة أيينميا 
دثي  أو أصال من الكلمة فنم حانوا يتومهون اليالت أنثيى  ولييلك قيال أبيو بكيف  ضي، هللا عنيه لعيفوة بين مسيعو) الثقفي، 

 يوم احلدي ية  أمص  أو أعضض بظف الالت  . 
م ابالختصيا  الييت أفيا)ه اليالم ا تماميا يف مقيام اليتنكم والتسيفيه ووقد  اقفو ين يف (الكم اليحف وله األنثيى) لال تميا 

 على أن يف وقد   وله األنثى إفا)ة االختصا   أت )ون اليحف. 
ومجلة (ولك إذ قسمة ضيزى) وعليل لإلنكا  والتنكم املفا) من االستفنام يف (ألكم اليحف وله األنثيى)  أت قيد جيفمت يف  

 ا  ابإلنكا . القسمة وما عدلتم فأنتم أحق
 واإلشا ة ب(ولك) إىل امليحو  ابعت ا  عنه بلفظ (قسمة) فإنه مؤن  اللفظ.  
و(إذا) حف  جواب أ يد به جواب االستفنام اإلنكا ت  أت يرتوب على ما زعمتم أن ذلك قسمة ضيزى  أت قسيمتم   

 قسمة جائزة. 
 ضياز مهيزة  يقيال: ضيازه حقيه حمنعيه ع حثييف يف  وضييزى: وزنيه فعليى بضيم الفيا  مين ضيازه حقيه  إذا نقصيه  وأصيل عيني 

حالمنم ختفيف اهلمزة فقالوا: ضازه ابأللف. ونوز يف مضا عه أن يكون ايئ، العني أو واوينا قال الكسيائ،: نيوز ضياز 
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  يضيييز  وضييازة يضييوز. وحأنييه يفيييد أن لييك ا يييا  يف املنمييوز العييني إذا خفييف أن ولحقييه ابلييواو أو اليييا   لكيين األحثييف يف
حالمنييم اعت ييا  العييني اي  فقييالوا: ضييازه حقييه ضيييزا ومل يقولييوا ضييوزا ألن الضييوز لييوك التمييف يف الفييم  فييأ ا)وا التففقيية بييني 
املصيد ين  و يييا ميين ضاسيين االسييتعمال. وعيين املييو ج السدوسيي، حف يوا ضييم الضييا) يف ضييوزى فقييالوا: ضيييزى. حأنييه يفيييد 

 هلم مندوحة عنه ابلزنة األخفى. استثقلوا ضم الضا)  أت يف أول الكلمة مع أن 
ووزن ضيزى: فعلى اسم وفصيل  مثل حلى وطور  شديدة الضيز فلما وقعت اليا  السياحنة بعيد الضيمة حفحيوه ابلكسيف  

ضافظة على اليا  لئال يقل و ا واوا فتصري ضوزى و و ما حف وه حما قال املؤ ج. و يا حميا فعليوا يف بييض مجيع ابييض وليو 
 ال من ضاز يضوز لقالوا: ضوزى ولكننم أمهلوه. اعتلوه وفضي

وقيل: وزن ضيزت فعلى بكسف الفا  على أنه أسم مثل )فلى وشيعفى  وي عيد  ييا أنيه مشيت  فنيو ابلوصيفية أجيد . قيال  
 سي ويه: ال يوجد فعلى بكسف الفا  يف الصفات  أو على أنه مصد  مثل ذحفى وعلى الوجنني حسفوه أصلية. 
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وقفأ ايفمنو  (ضيزت) بيا  ساحنة بعيد الضيا)  وقيفأه ابين حثيري هبميزة سياحنة بعيد الضيا) مفاعياة ألصيل الفعيل حميا وقيدم   

انفيا. و يييا وسيم هلييم ابيفيو  زاي)ة علييى الكفيف ألن التفكييري يف ايفيو  حفعلييه فيإن ختيييالت اإلنسيان ومعتقداوييه عنيوان علييى 
 أفكا ه ووصففاوه. 

ا  ييتمو ا) استئنا  يكف ابإلبطال عليى معتقيد م مين أصيله بعيد إبطاليه مبيا  يو مين لوازميه عليى ومجلة (إن  ، إال أي 
جمييا اهتم فيييه إلظنييا  اخييتالل معتقييد م ويف  يييه ايفمليية احييرتاس لييئال يتييو م متييو م إنكييا  نسيي تنم ال نييات   انييه إنكييا  

نكييا  عليى زعمنييم أهنييا بنيات وليسييت ب نييات فيكييون  لتخصيصينم هللا ابل نييات وأن لييه أوال)ا ذحيو ا وإانك أو أن مصييب اإل
حاإلنكييا  علييينم يف زعمنييم املالئكيية بنييات. والضييمري ( يي،) عائييد إىل الييالت والعييزى ومنيياة. ومييا صييدل الضييمري اليييات 
واحلقيقة  أت ليست  يه األصنام إال أيا  ال مسميات هلا وال حقائ  كبتة و ييا حقوليه وعياىل (ميا وع يدون مين )ونيه إال 

 أيا  ييتمو ا). 
والقصف إضايف  أت  ، أيا  ال حقائ  عاقلة متصففة حما وزعميون  ولييس القصيف حقيقييا ألن هلاويه األصينام مسيميات  

 و ، احلجا ة أو ال يوت اليت يقصدوهنا ابلع ا)ة ونعلون هلا سدنة. 
ن حوهنييا ال حقييائ  هلييا يف عييامل الشيينا)ة أمييف ومجليية (مييا أنييزل هللا هبييا ميين سييلطان) وعليييل ملعييىن القصييف بطفيقيية االحتفييا  أل 

 ضسوس إذ ليست إال حجا ة. 
وأمييا حوهنييا ال حقييائ  هلييا ميين عييامل الغيييب فييبن عييامل الغيييب ال طفييي  إىل إث ييات مييا اتويييه إال إبعييالم ميين عييامل الغيييب  

دا مين  سيله أبن لبصينام أ واحيا س حانه  أو بدليل العقل حداللة العامل على وجو) الصانع وبعض صفاوه وهللا مل رل أحي
 أو مالئكة  مثل ما أخل عن حقائ  املالئكة وايفن والشياطني. 
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والسلطان: احلجة  وإنزاهلا من هللا: اإلخ ا  هبيا  و ييا حنايية عين انتفيا  أن وكيون علينيا حجية ألن وجيو) احلجية يسيتلزم  
 ظنو  ا  فنف، إنزال احلجة هبا من ابب:          

 ب ال ينتدت مبنا ه أت ال منا  له فينتدت به. على ال ح  
 وعل عن اإلخ ا  املوحى به بفعل (أنزل) ألنه إخ ا  يف) من العامل العلوت فش ه ابلدال  جسم من أعلى إىل أسفل.  
وحيييلك عييل عيين إقاميية )الئييل الوجييو) ابإلنييزال ألن النظييف الفكييفت ميين خليي  هللا وشيي ه ابإلنييزال حقولييه ( ييو اليييت أنييزل  

السكينة يف قلوب امليؤمنني)  فاسيتعمال (ميا أنيزل هللا هبيا مين سيلطان) مين اسيتعمال اللفيظ يف معنيييه اقيازيني. ويف معيىن 
 يييه اآلييية قولييه وعيياىل (ويع ييدون ميين )ون هللا مييا مل ينييزل بييه سييلطاان ومييا ليييس بييه علييم) يف سييو ة احليي   ووقييدم يف سييو ة 

 ييتمو ا أنتم واابؤحم ما أنزل هللا هبا من سلطان).  يوسف قوله (ما وع دون من )ونه إال أيا 
 وأحد نف، إنزال السلطان رف  (من) الزائدة لتوحيد نف، ايفنس.  
[)   ييا حتوييل عين خطياب املشيفحني اليييت  23(إن يت عيون إال الظين وميا هتيوى األنفيس ولقيد جيا  م مين  هبيم اهليدى] 

فيييات  و ييو اسييتئنا  بييياين فضييمري (يت عييون) عائييد إىل اليييين حيييان حييان ابتييداؤه ميين أول السييو ة و ييو ميين ضييفوب االلت
 ا طاب موجنا إلينم. 

أعقب نف، أن وكون هلم حجة على ا صائ  اليت يزعموهنا ألصنافنم أو على أن هللا يا م بتلك األييا  إبث يات أهنيم  
سييدنتنا ومواحييب زاي هتييا  ويييفو  م أبهنييا  اسييتندوا فينييا يزعمونييه إىل األو ييام ومييا حت ييه نفوسيينم ميين ع ييا)ة األصيينام وض يية

 وسعى يف الوساطة هلم عند هللا وعاىل مبا يفي ونه يف حياهتم فتلك أو ام وأماين ض وبة هلم يعيشون يف يفو  ا. 
وج،  ابملضا   يف (يت عون) للداللة على أهنم سيسمفون على او ا  الظن وما هتواه نفوسنم وذلك ييدل عليى اهنيم او عيوا  

 من ق ل بدالله حلن ا طاب أو فحواه. ذلك 
وأصل الظن االعتقا) يري ايفازم  ويطل  على العلم ايفازم إذا حان متعلقا ابملغي ات حما يف قوله وعاىل (اليين يظنون أهنم  

إن  يم إال مالقوا  هبم) يف سيو ة ال قيفة  وحثيف إطالقيه يف القيفان عليى االعتقيا) ال اطيل حقوليه وعياىل (إن يت عيون إىل الظين و 
رفصون) يف سو ة األنعام  ومنه قول النيب صلى هللا عليه وسلم  إايحم والظن فيإن الظين أحييب احليدي   و يو امليفا)  نيا 
بقفينة عطف (وميا هتيوى األنفيس) علييه حميا عطيف (وإن  يم إال رفصيون) عليى نظيريه يف سيو ة األنعيام  و يو حنايية عين 

 ل وعاىل (اي أينا اليين امنوا اجتن وا حثريا من الظن إن بعض الظن إع). ا طأ ابعت ا  لزومه له يال ا حما قا
   
 

 4193صفحة : 
 
و يا التفنن يف معاين الظن يف القفان يشري إىل وجوب النظف يف األمف املظنون حىت يلحقيه املسيلم مبيا يناسي ه مين حسين   

يف إث يات أصيول االعتقيا) وأن الظين الصيائب ونياك أو ذم على حسب األ)لة  وليلك اسيتن   علمياؤان إن الظين ال يغيين 
 به وفا يع الشفيعة. 
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واملفا) مبا هتوى األنفس: ما ال ابع  عليه إال امليل الشنواين  )ون األ)لة فيإن حيل الشي،  احمل يوب قيد )ليت األ)لية عليى  
هللا اجتمعا عليه وافرتقا علييه  و جيل  حقيقته فال يزيده ح ه إال ق وال حما قال النيب صلى هللا عليه وسلم  و جالن حتااب يف

 قل ه معل  ابملساجد  وقال  وجعلت قفة عيين يف الصالة  . 
 فمناك اليم يف  يه اآلية  و قصف او اعنم على ما هتواه أنفسنم.  
نيا  فمنيه ع أن للظن يف املعامالت بني الناس واألخالل النفسانية أحكاما ومفاوب يري ما ليه يف اليدايانت أصيوهلا وففوع 

 ضمو) ومنه ميموم  حما قال وعاىل (إن بعض الظن إع) وقيل: احلزن سو  الظن ابلناس. 
 والتعفيف يف (األنفس) عوض عن املضا  إليه  أت وما هتواه أنفسنم و(ما) موصولة.  
موافي  هليدا م  وعطف (وما هتوى األنفس) على الظن عطف العلة على املعلول أت الظن اليت ي عثنم على او ياعنم انيه 

 وإلفنم. 
ومجلة(ولقد جا  م من  هبم اهلدى) حالية مقف ة للتعجيب من حاهلم  أت يستمفون على او ا  الظن واهلوى يف حال أن  

 هللا أ يل إلينم  سوال ابهلدى. 
ا فييه  يدى والم القسم لتأحيد ا ل للم الغة فيما يتضمنه من التعجيب من حاهلم حأن املخاطب يشك يف أنه جا  م م 

 مقنع هلم من جنة استمفا  م على ضالهلم استمفا ا ال يظن مثله بعاقل. 
والتع ري عن ايفاللة بعنوان ( هبم) لزاي)ة التعجيب من وصا نم عين ييا  اهليدى ميع أنيه  ين جتيب طاعتيه فكيان ضيالهلم  

  لوطا ابلعصيان والتمف) على خالقنم. 
 ىن الكمال  أت اهلدى الواضح. والتعفيف يف (اهلدى) للداللة على مع 
 [) إضفاب انتقايل انشئ عن قوله (وما هتوى األنفس). 25[ فلله اآلخفة واألوىل]24(أم لإلنسان ما متىن] 
واالسييتفنام املقييد  بعييد (أم) إنكييا ت قصيييد بييه إبطييال نييوال اإلنسيييان مييا يتمنيياه وأن نعييل ميييا يتمنيياه ابعثييا عيين أعماليييه  

لب احلي  مين )الئليه وعالماويه وإن خيالف ميا يتمنياه. و ييا متصيل بقوليه (إن يت عيون إال الظين ومعتقداوه بل عليه أن يتط
 وما هتوى األنفس ولقد جا  م من  هبم اهلدى). 

و يا د)يب ووفويض للنفوس على حتمل ما رالف أ وا  ا إذا حان احل   الفا للنوى وليحمل نفسه عليه حىت وتخلي   
 به. 

 عفيف ايفنس ووقوعه يف حيز اإلنكا  املساوت للنف، جعله عاما يف حل إنسان. ووعفيف (اإلنسان) و 
واملوصول يف (ما متىن) مبنزلة املعف  بالم ايفنس ووقوعه يف حيز االستفنام اإلنكا ت اليت مبنزلة النف، يقتض، العميوم    

هللا وقيد  يل ذليك حيل  يوى )عيا م إىل أت ما لإلنسان ش،   ا متىن  أت ليس الش،  جا اي على إ ا)ويه بيل عليى إ ا)ة 
اإلعيفاض عيين حييالم الفسييول صيلى هللا عليييه وسييلم فشييمل متنيينم شييفاعة األصيينام و ييو األ يم ميين أحييوال األصيينام عنييد م 
وذلك ما ييؤفن بيه قوليه بعيد  ييا (وحيم مين مليك يف السيماوات ال وغيين شيفاعتنم شييئا) اآليية. ومتنيينم أن يكيون الفسيول 

 و قوله (لوال نزل  يا القفان على  جل من القفيتني عظيم)  وقوهلم (ائت بقفان يري  يا أو بدله). ملكا ويري ذلك حن
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وفيييف  عليييى اإلنكيييا  أن هللا ماليييك اآلخيييفة واألوىل  أت فنيييو يتصيييف  يف أحيييوال أ لنميييا رسيييب إ ا)ويييه ال رسيييب متيييين  
 صنامنم. اإلنسان. و يا إبطال ملعتقدات املشفحني اليت مننا يقيننم بشفاعة أ

ووقد  اقفو  يف (لإلنسان ما متيىن)  ألن ضي  اإلنكيا   يو أمنييتنم أن جتيفت األميو  عليى حسيب أ يوائنم فلييلك حيانوا  
يعفضون عن حيل ميا ريالف أ يوائنم  فتقيد  املعميول  نيا إلفيا)ة القصيف و يو قصيف قليب  أت لييس ذليك مقصيو ا عليينم  

األميو  جتيفت عليى ميا يتمنيون  أت بيل أمياين اإلنسيان بييد هللا يعطي، بعضينا  حما  و مقتضى حاهلم فنزلوا منزلة مين ييفون
 و نع بعضنا حما )ل عليه التففيع عق ه بقوله (فلله اآلخفة واألوىل). 

   
 

 4194صفحة : 
 
و يييا ميين معيياين احلكميية ألن  ي يية اإلنسييان يف أن يكييون ويتمنيياه حاصييال  ي يية لييو و صييف فينييا صيياح نا لوجييد حتقيقنييا   
تعييي ا ألن مييا يتمنيياه أحييد يتمنيياه يييريه فتتعييا ض األميياين فييإذا أعطيي، ألحييد مييا يتمنيياه حييفم ميين يتمييىن ذلييك معييه فيفضيي، م

ذلييك إىل وعطيييل األمنيتييني ابألخييا ة  والقييانون اليييت أقييام هللا عليييه نظييام  يييا الكييون أن احلظييوجل مقسييمة  ولكييل أحييد 
حان الناس يف عيشة مفيفة. ويف احلدي   ال وسأل املفأة طالل   نصيب  ومن ح  العاقل أن يتخل  على الفضا بيلك وإال
 أختنا لتستففغ صحفتنا ولتقعد فإن هلا ما حتب هلا  . 

ووففييع (فلليه اآلخيفة واألوىل) وصيفيح مبفنيوم القصيف اإلضييايف حميا علميت انفيا. ووقيد  اقيفو  إلفيا)ة احلصييف  أت   ال  
 لإلنسان. 

واألوىل: العامل الدنيوت. واملفا) هبما ما اتواين عليه من األمو   أت أميو  اآلخيفة وأميو  األوىل  واآلخفة: العامل األخفوت   
 واملقصو) من ذحفمها وعميم األشيا  مثل قوله ( ب املشفقني و ب املغفبني). 

ا طياب يف  ييه اآليية للنييب وإمنا قدمت اآلخفة لال تمام هبا والتثنية إال أهنيا الييت نيب أن يكيون اعتنيا  امليؤمنني هبيا ألن  
 صلى هللا عليه وسلم واملسلمني  مع ما يف  يا التقد  من الفعاية للفاصلة. 

[) مليا بييني هللا أن 26(وحيم ميين مليك يف السييماوات ال وغيين شييفاعتنم شييئا إال ميين بعيد أن أيذن هللا مليين يشيا  ويفضييى] 
ضفب ليلك مثاال من األماين الييت  ي، أعظيم أمياين املشيفحني و ي،  أمو  الدا ين بيد هللا وعاىل وأن ليس لإلنسان ما متىن 

قوهلم يف األصنام (ما نع د م إال ليقفبوان إىل هللا زلفى) وقوهلم ( ؤال  شيفعاؤانعند هللا)  ف يني إبطيال قيوهلم بطفيي  فحيوى 
 يسييتطيعون إنكييا  أهنييم ا طيياب و ييو أن املالئكيية اليييين هلييم شييف  املنزليية ألن املالئكيية ميين سييكان السييماوات (فنييم ال

أشف  من األصنام) ال  لكون الشفاعة إال إذا أذن هللا أن يشفع اذا شا  أن يق ل الشفاعة يف املشفو  له  فكيف يكون 
للمشفحني ما متنوا من شفاعة األصنام للمشفحني الليين يقولون( ؤال  شفعاؤان عند هللا) و ، حجيا ة يف األ ض وليسيت 

  فث ييت أن ال شييفاعة إال مليين شييا  هللا  وقييد نفييى هللا شييفاعة األصيينام ف طييل اعتقييا) املشييفحني أهنييم مالئكيية يف السييماوات
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شفعاؤ م  فنيه مناس ة عطف  يه ايفملة على مجلة (أم لإلنسان ما متىن). ولييس  ييا االنتقيال اقتضيااب ل يني عظيم أميف 
 الشفاعة. 

 وغين شفاعتنم).  و(حم) اسم يدل على حثفة العد) و و م تدأ وا ل (ال 
وقد وقدم الكالم على (حم) يف قوله وعاىل (سيل بيين إسيفائيل حيم اوينيا م مين ايية بينية) يف سيو ة ال قيفة  وقوليه (وحيم مين  

 قفية أ لكنا ا) يف األعفا . 
ل و(يف السييماوات) صييفة (مللييك). واملقصييو) مننييا بيييان شييففنم بشييف  العييامل اليييت  ييم أ لييه  و ييو عييامل الفضييائل ومنيياز  

 األسفا . 
ومجليية (ال وغييين شييفاعتنم) اخل  خييل عيين (حييم)  أت ال وغييين شييفاعة أحييد م فنييو عييام بوقييو  الفعييل يف سيييال النفيي،   

 وإلضافة شفاعة إىل ضمري م  أت مجيع املالئكة على حثفهتم وعلو مقدا  م ال وغين شفاعة واحد مننم. 
 زاي)ة التنصي  على عموم نف، إينا  شفاعتنم. و(شيئا) مفعول مطل  للتعميم  أت شيئا من اإلينا  ل  
وملا حان ظيا ف قوليه (ال وغيين شيفاعتنم) ييو م أهنيم قيد يشيفعون فيال وق يل شيفاعتنم ولييس ذليك ميفا)ا ألن امليفا) أهنيم ال  

 نييفأون علييى الشييفاعة عنييد هللا فليييلك عقييب ابالسييتثنا  بقولييه (إال ميين بعييد أن أيذن هللا مليين يشييا  ويفضييى)  وذلييك مييا
اقتضييياه قوليييه (وال يشيييفعون إال ملييين ا وضيييى) وقوليييه (مييين ذا الييييت يشيييفع عنيييده إال إبذنيييه) أت إال مييين بعيييد أن أيذن هللا 

 ألحد م يف الشفاعة ويفضى بق وهلا يف املشفو  له. 
ليالم فاملفا) ب(مين يشيا ) مين يشياؤه هللا ميننم  أت فيإذا أذن ألحيد م ق ليت شيفاعته. واليالم يف قوليه (ملين يشيا )  ي، ا 

اليت ودخل بعد ما)ة الشفاعة على املشفو  له فن، متعلقة بشفاعتنم عن حد قوله وعاىل (وال يشفعون إال ملين ا وضيى)  
 وليست الالم متعلقة ب(أيذن هللا). ومفعول (أيذن) ضيو  )ل عل، قوله (ال وغين شفاعتنم). ووقديفه: أن أيذهنم هللا. 

   
 

 4195صفحة : 
 
لالم لتعدية (أيذن) إذ أ ييد بيه معيىن يسيتمع  أت أن يظنيف ملين يشيا  ميننم أنيه يق يل منيه. ومعيىن ذليك ونوز أن وكون ا  

أن املالئكيية ال يزالييون يتقفبييون بطلييب إحلييال املييؤمنني ابملفاوييب العليييا حمييا )ل عليييه قولييه وعيياىل (ويسييتغففون لليييين امنييوا) 
لشييفاعة ووجييه أعلييى  فاملالئكيية يعلمييون إذ أ ا) هللا اسييتجابة وقولييه (ويسييتغففون مليين يف األ ض) فييإن االسييتغفا  )عييا  وا

)عوهتم يف بعض املؤمنني أذن ألحد م أن يشفع له عند هللا فيشيفع فتق يل شيفاعته  فنييا وقفييب حيفيية الشيفاعة. ونظيريه 
 ما و ) يف حدي  شفاعة ضمد صلى هللا عليه وسلم يف موقف احلشف. 

شا ة إىل أن إذن هللا ابلشفاعة نفت على حسب إ ا)وه إذا حيان املشيفو  ليه أ يال وعطف (ويفضى) على (ملن يشا ) لإل 
لن يشفع له. ويف  يا اإلهبام حتفيض للمؤمنني أن نتندوا يف التعفض لفضى هللا عننم ليكونوا أ يال للعفيو عميا ففطيوا فييه 

 من األعمال. 
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[ وما هلم بيه مين عليم) اعيرتاض واسيتطفا) ملناسي ة ذحيف 27](إن اليين ال يؤمنون ابآلخفة ليسمون املالئكة وسمية األنثى 
املالئكة وو عا ملا ذحف انفا من جعل املشفحني الالت والعزى ومناة بنات   بقوليه (أفيفأيتم اليالت والعيزى) إىل قوليه (ألكيم 

ابطلييني متشيياهبني  وحييان اليييحف ولييه األنثييى) ثييين إلييينم عنييان الييف) واإلبطييال لييزعمنم أن املالئكيية بنييات هللا مجعييا بييني  ) 
مقتضيييى الظيييا ف أن يعيييل عييين امليييف)و) عليييينم بضيييمري الغي ييية و عيييا لقوليييه (إن يت عيييون إال الظييين)  فعيييدل عييين اإلضيييما  إىل 
اإلظنيا  ابملوصيولية مليا ويؤذن بيه الصيلة مين التيوبيخ هليم والتحقيري لعقائيد م إذ حفيفوا ابآلخيفة وقيد ويواوف عليى ألسينة الفسيل 

اقاو ين هلم من الينو) والنصا ى والصابئة  فاملوصولية  نا مستعملة يف التحقيري واليتنكم نظيري حكايية وعند أ ل األ)اين 
هللا عييننم (وقييالوا اي أينييا اليييت نييزل عليييه اليييحف إنييك قنييون) إال أن الييتنكم احملكيي،  نالييك هتكييم امل طييل ابحمليي  ألهنييم ال 

   ابمل طل ألن مضمون الصلة كبت هلم. يعتقدون وقو  الصلة  وأما التنكم  نا فنو هتكم احمل
والتسمية مطلقة  نا على التوصيف ألن االسم قد يطل  عليى اللفيظ اليدال عليى املعيىن وقيد يطلي  عليى امليدلول املسيمى  

 ذاات حان أو معىن حقول ل يد:          
ك األعلييى) وقوليه وعيياىل (عينييا فينييا إىل احليول ع اسييم السييالم عليكميا أت السييالم عليكمييا  وقوليه وعيياىل (سيي ح اسيم  بيي  

وسمى سلس يال) أت ووصف هبييا الوصيف يف حسين مةهبيا  وقوليه وعياىل ( يل وعليم ليه يييا)  أت لييس   مثييل وقيد ميف 
 بيانه مستويف عند وفسري (بسم هللا الفمحن الفحيم) يف أول الفاحتة. 

(وجعلييوا املالئكيية اليييين  ييم ع ييا) الييفمحن إانك)  وحييانوا  واملعييىن: أهنييم يزعمييون املالئكيية إانك وذلييك ووصيييف قييال وعيياىل 
يقولون املالئكة بنات هللا من سفوات ايفن قال وعاىل (وقالوا اختي الفمحن وليدا سي حانه بيل ع يا) مكفميون) وقيال (وجعليوا 

 بينه وبني ايفنة نس ا). 
إىل  يييا اليينظم مفاعيياة الفواصييل ليقييع لفييظ  والتعفيييف يف (األنثييى) وعفيييف ايفيينس اليييت  ييو يف معييىن املتعييد) واليييت )عييا 

 (األنثى) فاصلة حما وقع لفظ (األوىل) ولفظ (يفضى) ولفظ (شيئا). 
ومجلة (وما هليم بيه مين عليم) حيال مين ضيمري (يسيمون)  أت يث تيون للمالئكية صيفات األنثيى يف حيال انتفيا  عليم ميننم  

 هلم فنف، العلم مفا) به نفيه ونف، الدليل على طفيقة الكناية.  بيلك وإمنا  و ختيل ووو م إذ العلم ال يكون إال عن )ليل
[) موقع  يه ايفملية ذو شيعب: فيإن فينيا بيياان يفملية (وميا 28(إن يت عون إال الظن وإن الظن ال يغين من احل  شيئا]  

طئة لتففيع (فأعفض عمن هلم به من علم) وعو)ا إىل مجلة (إن يت عون إال الظن وما هتوى األنفس)  ودحيدا ملضموهنا ووو 
 ووىل عن ذحفان). 

 واستعري االو ا  لبخي ابلش،  واعتقا) مقتضاه أت ما أيخيون يف ذلك إال بدليل الظن املخطئ.  
وأطل  الضن على االعتقا) املخطئ حما  و يالب إطالقه مع قفينة قوله عق ه (وإن الضن ال يغين من احل  شيئا) ووقدم  

 نظريه انفا. 
 لفظ (الظن) )ون ضمريه لتكون ايفلة مستقلة بنفسنا فتسري مسري األمثال. وأظنف  
 ونف، اإلينا  معناه نف، اإلفا)ة  أت ال يفيد شيئا من احل  فحف  (من) بيان و و مقدم على امل ني أعين شيئا.  
 و(شيئا) منصوب على املفعول به ل(يغين).  
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شيييا  عليى مييا  يي، علييه وإ) احنييا  يو العلييم (املعيف  أبنييه وصييو  املعليوم علييى ميا  ييو عليييه) واملعيىن: أن احليي  حقيائ  األ  

 والظن ال يفيد ذلك اإل) اك بياوه فلو صا)  احل  فيلك على وجه الصدفة واالوفال  وخاصة الظن املخطئ حما  نا. 
العليم) بعيد أن وصيف ميدا حنم ال اطلية  [ ذلك م لغنم مين29(فأعفض عن من ووىل عن ذحفان ومل يف) إال احلياة الدنيا] 

ابإلعفاض عننم ذلك ألن ما وقدم من وصف ضيالهلم حيان نتيجية إعفاضينم عين ذحيف  9وضالهلم فف  عليه أمف ن يه ( 
هللا و ييو التييويل عيين اليييحف فحيي  أن يكييون جييزاؤ م عيين ذلييك اإلعييفاض إعفاضييا عييننم فييإن اإلعييفاض والتييويل مرتا)فييان أو 

من ووىل) الففي  الييين أعفضيوا عين القيفان و يم املخياط ون انفيا بقوليه (ميا ضيل صياح كم وميا ييوى) متقا ابن فاملفا) ب(
 وقوله (أففأيتم الالت والعزى) واملخل عننم بقوله (إن يت عون إال الظن) اخل وقوله (إن اليين ال يؤمنون ابآلخفة) اخل. 

فاض فنو مستعا  لرتك اقا)لة أو لرتك اال تمام بسالمتنم مين واإلعفاض والتويل حالمها مستعمل  نا يف جمازهد فأما اإلع 
 العياب ويضب هللا  وأما التويل فنو مستعا  لعدم االستما  أو لعدم االمتثال. 

وحقيقيية اإلعييفاض: لفييت الوجييه عيين الشيي،  ألنييه مشييت  ميين العييا ض و ييو صييفحة ا ييد ألن الكييا ه لشيي،  يصييف  عنييه  
 وجنه. 

  واإلنصفا   وإعفاض النيب صيلى هللا علييه وسيلم عيننم امليأمو  بيه ميفا) بيه عيدم اال تميام بنجياهتم وحقيقة التويل: اإل)اب 
ألهنم مل يق لوا اإل شا) وإال فإن النيب صلى هللا عليه وسلم مأمو  إب)امة )عوهتم لإل ان فكما حان يدعو م ق ل نيزول  ييه 

 ختت  هبم فإهنا ينتفع هبا املؤمنون  ومن مل يسي   منيه إعيفاض مين اآلية فقد )عا م يري مفة بعد نزوهلا  على أن الدعوة ال
املشفحني فإهنم يسمعون ما أني  بيه املعفضيون ويتيأملون فيميا وصيفنم بيه اايت القيفان  وهبييا وعليم أن ال عالقية هلييه اآليية 

 وأمثاهلا ابملتا حة وال  ، منسوخة آبايت القتال. 
فيأعفض عييننم وعظنيم) يف سيو ة النسيا  وقولييه (وأعيفض عين املشيفحني) يف سييو ة وقيد وقيدم الكيالم علييى ذليك يف قوليه ( 

 األنعام  فضم إليه ما  نا. 
ومييا صييدل (ميين وييوىل) القييوم اليييين وولييوا وإمنييا جييفى الفعييل علييى صيييغة املفييف) مفاعيياة للفييظ (ميين) أال وييفى قولييه (ذلييك  

 م لغنم) بضمري ايفمع. 
فقيل (فأعفض عين مين ويوىل عين ذحيفان) )ون: فيأعفض عيننم مليا ويؤذن بيه صيلة وج،  ابالسم الظا ف يف مقام اإلضما   

املوصييول ميين عليية األمييف ابإلعييفاض عييننم وميين وفوييب وييولينم عيين ذحييف هللا علييى مييا سيي   وصييفه ميين ضييالهلم إذ مل يتقييدم 
 وصفنم ابلتويل عن اليحف وإمنا وقدم وصف أس ابه. 

 واليحف املضا  إىل ضمري ايفاللة  و القفان.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ومعىن (ومين مل ييف) إال احليياة اليدنيا) حنايية عين عيدم اإل يان ابحليياة اآلخيفة حميا )ل علييه قوليه (ذليك مي لغنم مين العليم)  
 ألهنم لو امنوا هبا على حقيقتنا أل ا)و ا ولو ب عض أعماهلم. 

اآلخيفة ألنيه لغفابتيه  يا  ومجلة (ذلك مي لغنم مين العليم) اعيرتاض و يو اسيتئنا  بيياين بيني بيه سي ب جنلنيم بوجيو) احليياة 
 يسأل عنه السائل وفيه حتقري هلم واز) ا  هبم بقصو  معلوماهتم. 

 و يا االستئنا  وقع معرتضا بني ايفمل وعلتنا يف قوله (أن  بك  و أعلم مبن ضل عنه س ليه) اآلية.  
 وأعين حاصل قوله (ومل يف) إال احلياة الدنيا).  
و  يف الكالم الساب  من قوله (ومل يف) إال احلياة الدنيا) استعري للش،  اليت مل يعلموه اسم وقوله (ذلك) :إشا ة إىل امليح 

 احلد اليت ي لغ إليه السائف فال يعلم ما بعده من ال ال). 
[) وعلييل يفملية (فياعفض عين مين ويوىل) و يو وسيلية 30(إن  بك  و أعلم مبن ضل عن س يله و و أعلم مبن ا تيدى]  

 عليه وسلم وا ل مستعمل يف معىن أنه متويل حساهبم وجيزائنم عليى طفيقية الكنايية  وفييه وعييد للضيالني. للنيب صلى هللا
والتوحيد املفا) ب(إن) وبضمري الفعل  اجع إىل املعىن الكنائ،  وأما حونه وعاىل أعلم بيلك فال مقتضى لتأحييد ا مليا حيان 

 املخاطب به النيب صلى هللا عليه وسلم. 
 :  و أعلم منك راهلم. واملعىن 
 وضمري الفصل مفيد القصف و و قصف حقيق،. واملعىن: أنت ال وعلم )خائلنم فال وتحسف علينم.  
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ومجلة (و و أعلم مبن ا تدى) وتميم  وفيه وعد للمؤمنني وبشا ة للنيب صلى هللا عليه وسلم. وال يا  يف ب(مين ضيل) يف   

يت (أعلم) و ، للمالبسة  أت  و أشند علما مالبسا ملن ضل عن س يله  أت مالبسيا حليال ب(من ا تدى) لتعدية صف
  يا املقام  وأما ذحف املنتدين فتتميم. 

[ الييين نتن يون  31(و  ما يف السماوات وما يف األ ض ليجزت اليين أسا وا مبا عملوا ونزت اليين أحسنوا ابحلسيىن] 
م إن  بك واسع املغففة) عطف على قوله (إن  بك  و أعلم مبن ضل عن سي يله) اخل ف عيد ح ائف اإلع والفواحو إال اللم

أن ذحيف أن   أمييو  اليدا ين بقولييه (فللييه اآلخيفة واألوىل) انتقييل إىل أ ييم ميا نييزت يف اليدا ين ميين أحييوال النياس اليييين  ييم 
فا) بيه اإلشيا ة إىل ايفيزا  و يو إث يات لوقيو  أشف  ما على األ ض مبناس ة قوله (أن  بك  و أعلم مبن ضل عن س يله) املي

 ال ع  وايفزا . 
فاملقصو) األصل، من  يا الكالم  و قوله (ميا يف األ ض) ألن املنيم ميا يف األ ض إذ  يم متعلي  ايفيزا   وإمنيا ذحيف معيه  

االبتييدا  ابلتتميييم )ون  ميا يف السييماوات علييى وجييه التتمييم لإلعييالم إبحاطيية ملييك هللا مليا احتييوت عليييه العييوامل حلنيا ونكتيية
دخريه اليت  و مقتضى ظا ف يف التتميمات  ، اال تمام ابلعامل العليوت ألنيه أوسيع وأشيف  وليكيون املقصيو) و يو قوليه 
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(ليجزت اليين أسا وا مبا عملوا) اآليية مقيرتان مبيا يناسي ه مين ذحيف ميا يف األ ض ألن اقيزيني  يم أ يل األ ض  فنييه نكتية 
 ا ف.  الفة مقتضى الظ

فيجوز أن يتعل  قوله (ليجزت) مبا يف ا ل من معىن الكون املقد  يف ايفا  واقفو  املخل بيه عين (ميا يف السيماوات وميا  
يف األ ض) أت حائن ملكا   حوان علته أن نزت اليين أسا وا واليين أحسنوا من أ ل األ ض  و يم الييين يصيد  ميننم 

 ه (ليجزت) الم التعليل  جعل ايفزا  علة لث وت ملك هللا ملا يف السماوات واأل ض. اإلسا ة واإلحسان فالالم يف قول
ومعىن  يا التعليل أن من احلقائ  املفو طة بث وت ذلك امللك ا و اطا أوليا يف التعقل واالعت ا  ال يف إنيا)  فيأن مليك هللا  

ات وهللا حني أوجد ا عامل إن هلا حياوني وإن هلا أفعاال ملا يف السماوات وما يف األ ض انشى  عن إنا) هللا ولك املخلوق
حسنة وسيئة يف احلياة اليدنيا وعيامل أنيه جمزينيا عليى أعماهليا مبيا يناسي نا جيزا  خاليدا يف احليياة اآلخيفة فيال جيفم حيان ايفيزا  

ا ألن العلة ال اعثة يكمين ياية إلنا) على األ ض فاعتل  و العلة يف إنا) م و ، علة ابعثة اتمل أن يكون معنا يري 
 وعد) ا يف احلكمة. 

ونوز أن يتعل  بقوله (أعلم) من قوله ( و أعلم مبن ضل عن س يله)  أت من خصائ  علمه اليت ال يعزب عنه ش،   
 أن يكون علمه مفو ا عليه ايفزا . 

عيد ال يا ين يف معيىن مفعيول الفعليني  وال ا  يف قوله (مبيا عمليوا) وقوليه (ابحلسيىن) لتعدييد فعلي، (ليجيزت) و(نيزت) فميا ب 
فنما )اخلتان على ايفزا  وقوله (مبا عملوا) حني إذ وقديفه: مبثل ما عملوا  أت جزا  عامال  اثال ملا عملوا  فليلك جعل 

 مبنزلة عني ما عملوه على طفيقة التش يه ال ليغ. 
إشا ة مضاعفة احلسينات حقوليه (مين جيا  ابحلسينة فليه  وقوله (ابحلسىن) أت ابملثوبة احلسىن  أت أبفضل  ا عملوا  وفيه 

 خريا مننا). واحلسىن: صفة ملوصو  ضيو  يدل عليه (نزت) و ، املثوبة مبعىن الثواب. 
وجيا  وفوييب التفصيييل يفيزا  املسيييئني واحملسينني علييى وفي  وفويييب إمجاليه الييت يف قولييه (إن  بيك  ييو أعليم مبيين ضيل عيين  

 دى) على طفيقة اللف والنشف املفوب. س يله و و أعلم مبن ا ت
وقوله (اليين نتن ون ح ائف اإلع) اخل صفة لليين أحسينوا  أت الييين أحسينوا واجتن يوا ح يائف اإلع والفيواحو  أت فعليوا   

احلسيينات واجتن ييوا املننيييات  وذلييك جييامع التقييوى. و يييا ون يييه علييى أن اجتنيياب مييا ذحييف يعييد ميين اإلحسييان ألن الفعييل 
ات ينايف وصفنم ابليين احسنوا فاهنم إذا اووا ابحلسنات حلنا ومل يرتحوا السيئات حان فعلنم السييئات ييري إحسيان السيئ

 ولو وفحوا السيئات ووفحوا احلسنات حان وفحنم احلسنات السيئات. 
فا) والتيييحري ألن اسييم وقييفأ ايفمنييو  (ح ييائف اإلع) بصيييغة مجييع (ح ييرية). وقييفأه محييزة والكسييائ، (ح ييري اإلع) بصيييغة اإلفيي 

 ايفنس يستوت فيه املفف) وايفمع. 
واملفا) بك ائف اإلع: اآلكم الك رية فيما شف  هللا و ، ما شيد) )يين التحيييف منيه أو ذحيف وعييدا ابلعيياب أو وصيف عليى  

 فاعله حدا. 
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 ابلدين وبفقة )اينته  . قال إمام احلفمني:  الك ائف حل جف ة وؤذن بقلة احرتاث مفوك نا   
وعطف الفواحو يقتض، أن املعطو  هبا مغايف للك ائف ولكننا مغيايفة ابلعميوم وا صيو  اليوجن،  فيالفواحو أخي   

 من الك ائف و ، أقوى إنا. 
ليك يف والفواحو: الفعالت اليت يعد اليت فعلنا متجاوزا الك ائف مثل الزهل والسفقة وقتيل الغيلية  وقيد وقيدم يف وفسيري ذ 

سو ة األنعام عند قوله وعاىل (قل إمنا حفم  يب الفيواحو ميا ظنيف مننيا وميا بطين) اآليية ويف سيو ة النسيا  يف قوليه (اي ويف 
 إن جتتن وا ح ائف ما وننون عنه). 

 واستثنا  اللمم استثنا  منقطع ألن اللمم ليس من ح ائف اإلع وال من الفواحو.  
ووجنييه أن ميا ييي، ابللمييم ضييفب مين املعاصيي، احملييي  مننييا يف اليدين  فقييد يظيين النيياس أن فاالسيتثنا  مبعييىن االسييتد اك.  

النن، عننا يلحقنا بك ائف اإلع فليلك ح  االستد اك  وفائدة  يا االستد اك عامة وخاصة: أما العمة فلكي، ال يعاميل 
سييلمني اليييين قييد يفوك وهنييا فييال يفييل املسييلمون مفوكييب شيي،  مننييا معامليية ميين يفوكييب الك ييائف  وأمييا ا اصيية ففمحيية ابمل

ا وكاهبييا ميين نشيياك طاعيية املسييلم ولينصييف  ا تمييام إىل جتنييب الك ييائف. فنيييا االسييتد اك بشييا ة هلييم  وليييس املعييىن أن هللا 
  خ  يف إويان اللمم. وقد أخطأ وضاح اليمن يف قوله الناشى  عن سو  فنمه يف حتاب هللا ووطفله يف يري صناعته:          

فما نولت حىت وضفعت عند ا                      وأن أهتا ما  خ  هللا يف اللمم واللميم: الفعيل احليفام الييت  يو )ون   
الك يائف والفيواحو يف وشيديد التحيف   و يو ميا ينيد  ويفك النياس ليه فيكتفي، ميننم بعيدم اإلحثيا  مين ا وكابيه. و ييا النيو  

 سمية النو  اآلخف. يسميه علما  الشفيعة الصغائف يف مقابلة و
فمثلييوا اللمييم يف الشيينوات احملفميية ابلق ليية والغمييزة. ييي،: اللمييم  و ييو اسييم مصييد  أمل ابملكييان إملامييا إذا حييل بييه ومل يطييل  

 املك   ومن أبيات الكتاب:          
زليت يف  جيل يسيمى قفيش، منكم و يوات معكيم                      وإن حانيت زاي وكيم ملاميا وقيد قييل إن  ييه اآليية ن  

ن نان التما  حان له )حان ي يع فيه متفا  أت ابملدينة  فجا وه امفأة وشرتت متفا فقال هلا: إن )اخيل اليدحان ميا  يو خيري مين 
 يا  فلما )خلت  او) ا على نفسنا فأبت فندم فأوى النيب صلى هللا عليه وسلم وقيال:  ميا مين شي،  يصينعه الفجيل إال 

لينا  إال ايفما     فنزلت  يه اآلية  أت فتكون  يه اآلية مدنية أحلقت بسو ة النجم املكية حميا وقد فعلته  أت يص ا ع
 وقدم يف أول السو ة. 

 واملعىن: أن هللا جتاوز له ألجل ووبته. ومن املفسفين من فسف اللمم ابهلم ابلسيئة وال يفعل فنو إملام جمازت.  
تثنا  اللمييم مين اجتنيياهبم ح ييائف اإلع والفييواحو شييفطا يف ث ييوت وصييف (اليييين وقوليه (إن  بييك واسييع املغفييفة) وعليييل السيي 

 أحسنوا) هلم. 
ويف بنا  ا ل على جعيل املسيند إلييه ( بيك) )ون االسيم العليم إشيعا  أبن سيعة املغفيفة  في  بع يا)ه الصياحلني شيأن اليفب  

 مع مفبوبه احل . 
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لم )ون ضمري ايفماعة إ ا  إىل أن  يه العناية ابحملسنني من أمته قد ويف إضافة ( ب) إىل ضمري النيب صلى هللا عليه وس 
 حصلت هلم بلحته. 

والواسع: الكثري املغففة  استعريت السيعة لكثيفة الشيمول ألن املكيان الواسيع  كين أن اتيوت عليى العيد) الكثيري  ين ايل  
 ف. فيه قال وعاىل ( بنا وسعت حل ش،   محة وعلما)  ووقدم يف سو ة ياف

 [)   32 و أعلم بكم إذ أنشأحم من األ ض وإذ أنتم أجنة يف بطون أمناوكم فال وزحوا أنفسكم  و أعلم مبن اوقى] 
 

 4198صفحة : 
 
 قال إمام احلفمني:  الك ائف حل جف ة وؤذن بقلة احرتاث مفوك نا ابلدين وبفقة )اينته  .   
ف ولكننا مغيايفة ابلعميوم وا صيو  اليوجن،  فيالفواحو أخي  وعطف الفواحو يقتض، أن املعطو  هبا مغايف للك ائ 

 من الك ائف و ، أقوى إنا. 
والفواحو: الفعالت اليت يعد اليت فعلنا متجاوزا الك ائف مثل الزهل والسفقة وقتيل الغيلية  وقيد وقيدم يف وفسيري ذليك يف  

وميا بطين) اآليية ويف سيو ة النسيا  يف قوليه (اي ويف سو ة األنعام عند قوله وعاىل (قل إمنا حفم  يب الفيواحو ميا ظنيف مننيا 
 إن جتتن وا ح ائف ما وننون عنه). 

 واستثنا  اللمم استثنا  منقطع ألن اللمم ليس من ح ائف اإلع وال من الفواحو.  
اس أن فاالسيتثنا  مبعييىن االسييتد اك. ووجنييه أن ميا ييي، ابللمييم ضييفب مين املعاصيي، احملييي  مننييا يف اليدين  فقييد يظيين النيي 

النن، عننا يلحقنا بك ائف اإلع فليلك ح  االستد اك  وفائدة  يا االستد اك عامة وخاصة: أما العمة فلكي، ال يعاميل 
املسييلمون مفوكييب شيي،  مننييا معامليية ميين يفوكييب الك ييائف  وأمييا ا اصيية ففمحيية ابملسييلمني اليييين قييد يفوك وهنييا فييال يفييل 

 تمييام إىل جتنييب الك ييائف. فنيييا االسييتد اك بشييا ة هلييم  وليييس املعييىن أن هللا ا وكاهبييا ميين نشيياك طاعيية املسييلم ولينصييف  ا
  خ  يف إويان اللمم. وقد أخطأ وضاح اليمن يف قوله الناشى  عن سو  فنمه يف حتاب هللا ووطفله يف يري صناعته:          

للمم واللميم: الفعيل احليفام الييت  يو )ون فما نولت حىت وضفعت عند ا                      وأن أهتا ما  خ  هللا يف ا  
الك يائف والفيواحو يف وشيديد التحيف   و يو ميا ينيد  ويفك النياس ليه فيكتفي، ميننم بعيدم اإلحثيا  مين ا وكابيه. و ييا النيو  

 يسميه علما  الشفيعة الصغائف يف مقابلة وسمية النو  اآلخف. 
،: اللمييم  و ييو اسييم مصييد  أمل ابملكييان إملامييا إذا حييل بييه ومل يطييل فمثلييوا اللمييم يف الشيينوات احملفميية ابلق ليية والغمييزة. ييي 

 املك   ومن أبيات الكتاب:          
قفيش، منكم و يوات معكيم                      وإن حانيت زاي وكيم ملاميا وقيد قييل إن  ييه اآليية نزليت يف  جيل يسيمى   

ا وه امفأة وشرتت متفا فقال هلا: إن )اخيل اليدحان ميا  يو خيري مين ن نان التما  حان له )حان ي يع فيه متفا  أت ابملدينة  فج
 يا  فلما )خلت  او) ا على نفسنا فأبت فندم فأوى النيب صلى هللا عليه وسلم وقيال:  ميا مين شي،  يصينعه الفجيل إال 
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 ة النجم املكية حميا وقد فعلته  أت يص ا علينا  إال ايفما     فنزلت  يه اآلية  أت فتكون  يه اآلية مدنية أحلقت بسو 
 وقدم يف أول السو ة. 

 واملعىن: أن هللا جتاوز له ألجل ووبته. ومن املفسفين من فسف اللمم ابهلم ابلسيئة وال يفعل فنو إملام جمازت.  
وقوليه (إن  بييك واسييع املغفييفة) وعليييل السييتثنا  اللمييم مين اجتنيياهبم ح ييائف اإلع والفييواحو شييفطا يف ث ييوت وصييف (اليييين  

 سنوا) هلم. أح
ويف بنا  ا ل على جعيل املسيند إلييه ( بيك) )ون االسيم العليم إشيعا  أبن سيعة املغفيفة  في  بع يا)ه الصياحلني شيأن اليفب  

 مع مفبوبه احل . 
ويف إضافة ( ب) إىل ضمري النيب صلى هللا عليه وسلم )ون ضمري ايفماعة إ ا  إىل أن  يه العناية ابحملسنني من أمته قد  

 هلم بلحته. حصلت 
والواسع: الكثري املغففة  استعريت السيعة لكثيفة الشيمول ألن املكيان الواسيع  كين أن اتيوت عليى العيد) الكثيري  ين ايل  

 فيه قال وعاىل ( بنا وسعت حل ش،   محة وعلما)  ووقدم يف سو ة يافف. 
 [)   32زحوا أنفسكم  و أعلم مبن اوقى] و أعلم بكم إذ أنشأحم من األ ض وإذ أنتم أجنة يف بطون أمناوكم فال و 
 

 4199صفحة : 
 
ا طاب للمؤمنني  ووقوعه عقب قوله (ليجزت اليين أسا وا مبا عملوا ونزت اليين أحسنوا ابحلسىن) ين يئ عين اوصيال   

كبيت بين  معناه مبعىن ذلك فنو ييري موجيه للينيو) حميا يف أسي اب النيزول للواحيدت وييريه. وأصيله لع يد هللا بين هليعية عين
حييا ث األنصييا ت. قييال:  حانييت الينييو) إذا  لييك هلييم صيييب صييغري يقولييون:  ييو صييدي   ف لييغ ذلييك النيييب صييلى هللا عليييه 
وسلم فقال: حيبت ينو)  ما من نسمة رلقنا هللا يف بطن أمه إال أنه شيق، أو سيعيد    فيأنزل هللا  ييه اآليية. وع يد هللا 

ل القطان وابن مندت. وقال الي يب: العمل على وضعيفه  قلت: لعل أحد  واة بن هليعة ضعفه ابن معني ووفحه وحيع وا
 يا احلدي  مل يض   فقال: فانزل هللا  يه اآلية  وإمنا قفأ ا  سول هللا صلى هللا عليه وسلم أخييا بعميوم قوليه ( يو أعليم 

 لينو) إمنا حان ابملدينة. بكم إذ أنشأحم من األ ض) اخل  حجة علينم  وإال فإن السو ة مكية وا وض مع ا
وقيال ابين عطيية: حكيى الثعليييب عين الكلييب ومقاويل أهنييا نزليت يف قيوم مين امليؤمنني فخييفوا أبعمياهلم. وحيأن ال اعي  علييى  

وطلب سي ب لنزوهليا قصيد إبيدا  وجيه اوصيال قوليه (فيال وزحيوا أنفسيكم) مبيا ق ليه وميا بعيده وأنيه اسيتيفا  ملعيىن سيعة املغفيفة 
ة واللطيف بع ييا)ه إذ سيلك هبييم مسيلك اليسييف والتخفييف فعفيا عمييا ليو أخييي م بيه ألحييفجنم فقوليه ( ييو ب ييان سيعة الفمحيي

أعلييم بكييم) نظييري قولييه (اآلن خفييف هللا عيينكم وعلييم أن فيييكم ضييعفا) اآلييية ع نيي،  الكييالم يف التففيييع بقولييه (فييال وزحييوا 
 أنفسكم). 

ا بيانييا يفملية (إن  بيك واسيع املغفيفة) مليا وضيمنته مجلية (إن  بيك فين غ، أن حتل مجلة ( و أعلم بكم) إىل اخف يا اسيتئناف 
واسع املغففة) من االمتنان  فكأن السامعني ملا يسمعوا ذلك االمتنان شيكفوا هللا و جيس يف نفوسينم خياطف ال حي  عين 
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ونظيريه ميا يف احليدي  س ب  يه الفمحة هبيم فيأجي وا أبن  هبيم أعليم رياهلم مين أنفسينم فنيو ييدبف هليم ميا ال رطيف ب ياهلم  
القدس، قال هللا وعاىل (أعد)ت لع ا)ت الصاحلني ما ال عني  أت وال أذن يعت وال خطف على قلب بشف خيريا مين بليه 

 ما اطلعتم عليه. 
وقوليه (إذ أنشييأحم) ظييف  متعليي  ب(أعليم)  أت  ييو أعلييم ابلنيياس مين وقييت إنشييائه إاي ييم مين األ ض و ييو وقييت خليي   

 أصلنم ا)م. 
ىن: أن إنشا  م من األ ض يستلزم ضعف قد  م عن حتمل املشال مع وفاوت أطوا  نشأة بين ا)م  فا  علم ذلك واملع 

وعلم أن اخف األمم و ، أمة النيب صلى هللا عليه وسلم أضعف األمم. و يا املعىن  و اليت جا  يف حدي  اإلسيفا  مين 
 سييني صييالة  إن أمتييك ال وطييي  ذلييك وأين جفبييت بييين قييول موسييى حملمييد علينمييا السييالم حييني فييفض هللا علييى أمتييه 

إسفائيل  أت و م أشد من أمتك قوة  فاملعىن أن الضعف املقتض، لسعة التجاوز ابملغففة مقيف يف عليم هللا مين حيني إنشيا  
ا)م ميين األ ض ابلضييعف املييالزم يفيينس ال شييف علييى وفيياوت فيييه قييال وعيياىل (وخليي  اإلنسييان ضييعيفا)  فييإن إنشييا  أصييل 

نسان من األ ض و ، عنصف ضعيف يقتض، مالزمة الضعف يفميع األففا) املنحد ة من ذلك األصل. ومنه قول النيب اإل
 صلى هللا عليه وسلم  إن املفأة خلقت من ضلع أعوج  . 

 بكيم وقوله (وإذ أنتم أجنية يف بطيون أمنياوكم) ريت  بسيعة املغفيفة والففي  هبييه األمية و يو مقتضيى قوليه وعياىل (يفييد هللا 
 اليسف وال يفيد بكم العسف). 

 واألجنة: مجع جنني  و و نسل احليوان ما )ام يف الفحم  و و فعيل مبعىن مفعول ألنه مستو  يف ظلمات ثالث.  
 و(يف بطون أمناوكم) صفة حاشفة إذ ايفنني ال يقال إال على ما يف بطن أمه.  
جنيية ميين وقييت العلييول إىل الييوال)ة  وإشييا ة إىل إحاطيية علييم هللا وفائييدة  يييا الكشييف أن فيييه ويييحريا ابخييتال  أطييوا  األ 

 وعاىل بتلك األطوا . 
ومجلة (فال وزحوا أنفسكم) اعرتاض بيني مجلية ( يو أعليم بكيم) ومجلية (أففأييت الييت ويوىل) اخل  والفيا  لتففييع االعيرتاض   

 أو يدخله أحد على يريه ابلثنا  عليه بعمله.  و و حتييف للمؤمنني من العجب أبعماهلم احلسنة عج ا ادثه املف  يف نفسه
و(وزحوا) مضا   زحى اليت  و من التضعيف املفا) منه نس ة املفعول إىل أصل الفعل حنو جنله  أت ال ونس وا ألنفسكم  

 الزحاة. 
بلية ايفميع ابيفميع فقوله (أنفسكم) صا)ل بتزحية امليف  نفسيه يف سيفه أو عالنيتيه ففجيع ايفميع يف قوليه (فيال وزحيوا) إىل مقا 

 اليت وقتض، التوزيع على اآلحا) مثل:  حب القوم )واهبم. 
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واملعيييىن: ال حتسييي وا أنفسيييكم أزحييييا  وابتغيييوا زاي)ة التقيييفب إىل هللا أوال وثقيييوا أبنكيييم أزحييييا  فييييدخلكم العجيييب أبعميييالكم   
  يا للنياس  وال نيوز ذليك إال إذا حيان فييه جليب مصييلحة ويشيمل ذليك ذحيف امليف  أعماليه الصياحلة للتفياخف هبيا  أو إظنا

عامة حما قيال يوسيف (اجعليين عليى خيزائن األ ض إين حفييظ علييم). وعين الكلييب ومقاويل: حيان النياس يعمليون أعمياال 
 حسنة ع يقولون: صالونا وصيامنا وحجنا وجنا)ان  فأنزل هللا وعاىل  يه اآلية. 

(أنفسيكم) إىل معيىن قيومكم أو مجياعتكم مثيل قوليه وعياىل (فيإذا )خليتم بييوات فسيلموا عليى ويشمل وزحية املف  يريه فريجيع  
 أنفسكم) أت ليسلم بعضكم على بعض. واملعىن: فال يثين بعضكم على بعض ابلصالح والطاعة لئال يغريه ذلك. 

ن بيين مظعييون يف بيتنييا وقييد و ) الننيي، يف أحا)ييي  عيين وزحييية النيياس أبعميياهلم. ومنييه حييدي  أم عطييية حييني مييات عثمييا 
و)خيييل علييييه  سيييول هللا صيييلى هللا علييييه وسيييلم فقاليييت أم عطيييية   محييية هللا علييييك أاب السيييائب  حنيييية عثميييان بييين مظعيييون  
فشنا)يت عليك لقد أحفمك هللا فقال هلا  سول هللا صلى هللا عليه وسلم: وما يد يك أن هللا أحفمه  فقالت: إذا مل يكفمه 

قال  سول هللا صلى هللا عليه وسلم أما  و فقد جا ه اليقني وإين أل جو له ا ري وإين وهللا ما أ) ت هللا فمن يكفمه هللا  ف
وأان  سول هللا ما يفعل يب. قالت أم عطية: فال أزح، أحدا بعد ما يعيت  ييا مين  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم. وقيد 

وحيانوا يقوليون: إذ أثنيوا عليى أحيد ال أعليم علييه إال خيريا وال شا  من ا)اب عصف الن وة بيني الصيحابة التحيفز مين التزحيية 
 أزح، على هللا أحدا. 

و وى مسلم عن ضمد بن عمفو وبن عطا  قال:  ييت ابنيت بفة فقالت يل زينب بنت بن سلمة إن  سول هللا هنيى عين  
هللا أعلييم أب ييل الييل ميينكم  قييالوا:    يييا االسييم. وييييت بييفة فقييال  سييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم ال وزحييوا أنفسييكم إن 

 نسمينا? قال: يو ا زينب  . 
وقيد ظنيف أن الننيي، متوجيه إىل أن يقيول أحييد ميا يفييد زحييا  الينفس  أت طنا هتيا وصييالحنا  وفويضيا بيييلك إىل هللا ألن  

كم واحليطة يف ا لة واهتيام للناس بواطن  تلفة املوافقة لظوا ف م وبني أنواعنا بون. و يا من التأ)يب على التحفز يف احل
 القفائن وال وا ل. 

فال يدخل يف  يا النن، اإلخ ا  عن أحوال الناس مبا يعلم مننم وجفبوا فيه من ثقة وعدالة يف الشنا)ة والفواية وقد يعل  
صيطلح علييه النياس عن التعديل ابلتزحية و و لفظ ال يفا) به مثلما أ يد من قوله وعياىل (فيال وزحيوا أنفسيكم) بيل  يو لفيظ ا

 بعد نزول القفان ومفا) م منه واضح. 
ووقعييت مجليية ( ييو أمل مبيين اوقييى) موقييع ال يييان لسيي ب الننيي، أو أل ييم أسيي ابه  أت فوضييوا ذلييك إىل هللا إذ  ييو أعلييم مبيين  

عن أحد اوقى  أت رال من اوقى من حمال وقوى أو نقصنا أو وزييفنا. و يا معىن ما و ) يف احلدي  أن يقول من رل 
 لري  ال أزح، على هللا أحدا  أت ال أزح، أحدا معتليا ح  هللا  أت متجاوزا قد ت. 

[) الفييا  لتففيييع االسييتفنام 35[ أعنييده علييم الغيييب فنييو يييفى]34[ وأعطييى قليييال وأحييدى]33(أففأيييت اليييت وييوىل] 
) إذ حيان حيال  ييا الييت ويوىل وأعطيى التعجييب على قوله (ليجزت اليين أسا وا مبا عملوا ونزت الييين أحسينوا ابحلسيىن

قليال وأحدا جنال أبن لإلنسان ما سعى  وقيد حصيل يف وقيت نيزول اآليية املتقدمية أو ق لنيا حيا)ث أن يأ عين سيو  الفنيم 
 ملفا) هللا من ع ا)ه مع أنه واضح ملن صف  ح  فنمه. ففف  على ذلك حله وعجيب من احنفا  أفنامنم. 
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ووىل وأعطى قليال  و  نا ليس ففيقا مثل اليت عناه قوله (فأعفض عمن ووىل عن ذحفان) بل  و شخ  بعينيه. فاليت   

واوفيي  املفسييفون والييفواة علييى أن املييفا) بييه  نييا معييني  ولعييل ذلييك وجييه التع ييري عنييه بلفييظ (اليييت) )ون حلميية (ميين) ألن 
واختلفوا يف وعيني  يا (الييت ويوىل وأعطيى قلييال)  فيفوى (اليت) أظنف يف اإلطالل على الواحد املعني )ون لفظ (من). 

الطلت والقفطيب عن جما د وابن زيد أن املفا) به الوليد بن املغرية قالوا: حان نلس إىل النيب صلى هللا عليه وسيلم ويسيتمع 
(مل يسييموه) وقييال: مل إىل قفا وييه وحييان  سييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم يعظييه فقييا ب أن يسييلم فعاو ييه  جييل ميين املشييفحني 

وفحييت )ييين األشييياخ وضييللتنم وزعمييت أهنييم يف النييا  حييان ين غيي، أن ونصييف م فكيييف يفعييل آبابئييك فقييال :(إين خشيييت 
عييياب هللا) فقييال: (اعطييين شيييئا وأان أمحييل عنييك حييل عييياب حييان عليييك) فأعطيياه (ولعييل ذلييك حييان عنييد م التزامييا يلييزم 

لييه وفييا)ى ميين يضييب هللا يف الييدنيا و جييع إىل الشييفك) وملييا سييأله الييزاي)ة لييل عنييه ملتزمييه و ييم ال يؤمنييون  ييزا  اآلخييفة فلع
 ووعاسف وأحدى. 

و وى القيفطيب عين السيدت: أهنيا نزليت يف العاصي، بين وائيل السينم،  وعين ضميد بين حعيب: نزليت يف أيب جنيل  وعين  
 الضحاك: نزلت يف النضف بن احلا ث. 

  أهنيا نزليت يف ع يد هللا بين سيعد بين أيب السيفح حيني صيد عثميان بين عفيان ووقع يف أس اب النيزول للواحيدت والكشيا 
عيين نفقيية يف ا ييري حييان ينفقنييا  أت ق ييل أن يسييلم ع ييد هللا بيين سييعد   واه الثعليييب عيين قوم.قييال ابيين عطييية: وذلييك ابطييل 

 وعثمان منزه عن مثلهو أت عن أن يصغ، إىل أنه ووىل عن النظف يف اإلسالم بعد أن قا به. 
 شا  قوله (وأعطى قليال وأحدى) إىل ما أعطاه لليت امله عنه العياب. وأ 
وليس وصفه ب(ووىل) )اخال يف التعجيب ولكنه سي  مسال اليم  ووصف عطاؤه أبنه قليل ووطئة ليمه أبنه مع قلة ما  

ذا اعرتضيته حديية أت أعطاه قد شح به فقطعه. وأشا  قوله (وأحدى) إىل لله وقطعه العطا  يقال: أحيدى الييت افيف  إ
حجف ال يستطيع إزالته. و يه ميمة كنيية ابل خيل زاي)ة عليى بعيد الث يات عليى الكفيف فحصيل التعجييب مين حيال الولييد  
حله حتقريا لعقله وأفن  أيه. وقيل املفا) بقوله (وأعطى قليال) أنه أعطى من ق ليه وميليه لإلسيالم قلييال وأحيدى  أت انقطيع 

 حافف ال ئف إذا اعرتضته حدية.  بعد أن اقرتب حما يكدى
واالستفنام يف (أعنده علم الغيب) إنكا ت على وومهه أن استئجا  أحد ليتحمل عنه عياب هللا ينجيه مين العيياب  أت  

 ما عنده علم الغيب. و يا ا ل حناية عن خطئه فيما وومهه. 
 ووىل) اخل.  وايفملة استئنا  بياين لالستفنام التعجييب من قوله (أففأيت اليت 
ووقييد  (عنييده) و ييو مسييند علييى (علييم الغيييب) و ييو مسييند إليييه لال تمييام هبيييه العندييية العجيييب ا)عاؤ ييا  واإلشييا ة إىل  

 بعده عن  يه املنزلة. 
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 وعلم الغيب: معففة العوامل املغي ة  أت العلم الصل من أ)لة فكأنه شا د الغيب بقفينة قوله (فنو يفى).  
عجيب قوله (فنو يفى) أت فنو يشيا د أميو  الغييب  ريي  عاقيد عليى التعيا ض يف حقوقنيا. والفؤيية وفف  على  يا الت 

 يف قوله (فنو يفى) بصفية ومفعوهلا ضيو   والتقديف: فنو يفى الغيب. 
أن  واملعىن: أنه امين نفسيه مين و عية التيويل عين اإلسيالم ب ييل شي،  ملين حتميل عنيه و عية وولييه حأنيه يعليم الغييب ويشيا د 

ذلك يدفع عنه العقاب  فقد حان فعله ضغثا على إابلة ألنه ظن أن التويل جف ة  وما بيل امليال إال ألنيه ويو م أن ايفيفائم 
 وق ل احلمالة يف اآلخفة. 

ووقد  الضيمري املسيند إلييه عليى فعليه املسيند )ون أن يقيول: فيريى  إلفيا)ة وقيوت احلكيم  حنيو:  يو يعطي، ايفزييل. و ييا  
 بنا  على ما أظنف من اليقني ابلصفقة اليت عاقد علينا و و أ)خل يف التعجيب من حاله. التقوت 

 [)   38[ أال وز  واز ة وز  أخفى]37[ وإبفا يم اليت وىف]36(أم مل ين أ مبا يف صحف موسى] 
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علمه اليين رشون هللا وعاىل من علم (أم) إلضفاب االنتقال إىل متعجب منه وإنكا  عليه اخف و و جنله مبا عليه أن ي  

ما جا  على ألسنة الفسل األولني فإن حان  و ال يؤمن مبحمد صلى هللا عليه وسلم فنال وطلب ميا أخيلت بيه  سيل مين 
ق ل  طاملا ذحف  و وقومه أيائنم وشفائعنم يف ايفملة  وطاملا سأل  و وقومه أ ل الكتاب عن أخ ا  موسى  فنال سأل 

نم يف  يا الغفض اليت يسعى إليه و و طلب النجاة من عياب هللا فين ئه العاملون  فإن مةثف شفيعة إبفا يم عما جا  عن
مأثو  بعضنا عند العفب  وشفيعة موسى معلومة عند الينو). فاالستفنام املقد  بعيد (أم) إنكيا  مثيل االسيتفنام املييحو  

 ين أ مبا يف صحف موسى) اخل.  ق لنا يف قوله (أعنده علم الغيب) والتقديف: بل أمل
وصحف موسى:  ي، التيو اة  وصيحف إبيفا يم: صيحف سيجل فينيا ميا أوحيى هللا إلييه  و ي، املييحو ة يف سيو ة األعليى  

(إن  يييا لفيي، الصييحف األوىل صييحف إبييفا يم وموسييى). و وى ابيين حيييان واحليياحم عيين أيب ذ  أنييه سييأل النيييب صييلى هللا 
على األن يا  فيحف له مننيا عشيفة صيحائف أنزليت عليى إبيفا يم  أت أنيزل علييه ميا  يو  عليه وسلم عن الكتب اليت أنزلت

 مكتوب فينا. 
وإمنا خ   يه الصحف ابليحف ألن العفب يعففون إبفا يم وشفيعته ويسموهنا احلنيفية و مبا ا)عيى بعضينم أنيه عليى إك ة  

 مننا مثل: زيد بن عمفو بن نفيل. 
عند أ ل الكتاب  والعيفب ريالطون الينيو) يف خييل وقفيظية والنضيري وويميا  وريالطون وأما صحف موسى فن، مشتنفة  

 نصا ى يفان  وقد قال هللا وعاىل (فلما جا  م احل  من عندان قالوا لوال أويت مثل ما أيت موسى). 
املأثو  مننيا أشييا  ووقد  (صحف موسى) ألهنا اشتنفت بسعة ما فينا من اهلدى والشفيعة  وأما صحف إبفا يم فكان  

قليلة. وقد ت بعشف صحف  أت مقيدا  عشيف و قيات اب ي  القيد   وسيع الو قية قفابية أ بيع اايت مين ات القيفان ريي  
 يكون جممو  ملف، صحف إبفا يم مقدا  أ بعني اية. 
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قدم يف اليحف وإمنا قدم يف سو ة األعلى صحف إبفا يم على صحف موسى مفاعاة لوقوعنما بدال من الصحف األوىل ف 
 أقدمنا. 

وعندت أن دخري صحف إبفا يم ليقع ما بعد ا  نا جامعا ملا احتوت عليه صحف إبيفا يم فتكيون صيحف إبيفا يم  ي،  
الكلمات اليت ابتلى هللا هبا إبفا يم اليحو ة يف قوله يف سو ة ال قفة (وإذ ابتلى إبيفا يم  بيه بكلميات فيأمتنن) أت بلغنين إىل 

 ويكون قوله  نا (اليت وىف) ويف معىن قوله (فأمتنن) يف سو ة ال قفة.  قومه ومن امن به 
ووصييف إبييفا يم بيييلك وسييجيل علييى ملشييفحني أبن إبييفا يم بلييغ مييا أوحيي، إليييه إىل قومييه وذ يتييه ولكيين العييفب أمهلييوا ذلييك  

 واعتاضوا عن احلنفية ابإلشفاك. 
عياىل (وإذ ابتليى إبيفا يم  بيه بكلميات فيأمتنن) وميا يف قوليه وحي  متعل  (وىف) ليشمل ووفييات حثيرية مننيا ميا يف قوليه و 

 وعاىل (قد صدقت الفؤاي). 
وقوله (أال وز  واز ة وز  أخفى) نوز أن يكون بيدال مين ميا يف صيحف موسيى وإبيفا يم بيدل مفصيل مين جمميل  فتكيون  

 (أن)  ففة من الثقيلة. والتقديف: أم مل ين أ أبنه ال وز  واز ة وز  أخفى. 
نوز أن وكون (أن) وفسريية فسيفت ميا يف صيحف موسيى وإبيفا يم ألن ميا مين الصيحف شي،  مكتيوب والكتابية فينيا و  

معييىن القييول )ون حفوفييه فصييلح (مييا يف صييحف موسييى) ألن وفسييفه (أن) التفسييريية. وقييد ذحييف القييفطيب عنييد وفسييري قولييه 
 صياحل قيال   ييه احليفو  الييت ذحيف هللا وعياىل مين وعاىل ( يا نييف من الني  األوىل) يف  يه السو ة عين السيدت عين أيب

قوله (أم مل ين أ مبا يف صحف موسى وإبفا يم) إىل قوله ( يا نييف من الني  األوىل) حيل  ييه يف صيحف إبيفا يم وموسيى  
 . و(وز ) مضا   وز   إذا فعل وز ا. 

) يف سيال النف، يفيد العموم فيشم نف، ودني  (واز ة) بتأويل: نفس  وحيلك دني  (أخفى)  ووقو  (نفس) و(أخفى 
 ما زعمه الوليد ابن املغرية من حتمل الفجل عنه عياب هللا. 

و يا  ا حان يف صحف إبفا يم  ومنه ما حكى هللا يف قوله (وال ختزين يوم ي عثون يوم ال ينفع مال وال بنون إال مين أويى  
 هللا بقلب سليم). 

 قال يف شأن قوم لوك  أفتنلك ال ا  مع اآلع  .  وحك، يف التو اة عن إبفا يم أنه 
وأما نظريه يف صحف موسى فف، التو اة  ال يقتل اآلاب  عن األوال) ال يقتيل األوال) عين اآلاب  حيل إنسيان لطيئتيه يقتيل   

الييدنيا  . وحكييى هللا عيين موسييى قولييه (أهتلكنييا مبييا فعييل السييفنا  منييا). وعمييوم لفييظ (وز ) يقتضيي، إطييفا) احلكييم يف أمييو 
 وأمو  اآلخفة. 
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وأما قوله يف التو اة أن هللا قال  أفتقد األبنا  بينوب اآلاب  إىل ايفيل الثال   فييلك يف وفوييب املسي  ات عليى األسي اب   
 الدنيوية و و حتييف. 

ه مين ق يييل زاي)ة العقيياب ألجييل ولييس محييل املتسيي ب يف وز  ييريه محييال زائييدا عليى وز ه ميين ق يييل حتميل وز  الغييري  ولكنيي 
وضليل الغيري  قيال وعياىل (ليحمليوا أوزا  يم ييوم القيامية ومين أوزا  الييين يضيلوهنم بغيري عليم). ويف احليدي   ميا مين نفيس 
وقتيييل ظلميييا إال حيييان عليييى ابييين ا)م األول حفيييل مييين )منيييا  ذليييك أنيييه أول مييين سييين القتيييل  (وأن لييييس لإلنسيييان إال ميييا 

(أن الوز  واز ة وز  أخفى) فيصح أن وكون عطفا على اقيفو  ابل يا  فتكيون (أن)  ففية  [) عطف على مجلة39سعى]
من الثقيلة  ويصيح أن وكيون عطفيا عليى (أن الويز  واز ة وز  أخيفى فتكيون (أن) وفسيريية  وعليى حيال االحتميالني وكيون 

 (أن) دحيدا لنظريهتا يف املعطو  علينا. 
 ووقوعه يف سيال النف، يفيد العموم  واملعىن: ال رت  به إال ما سعاه. ووعفيف (اإلنسان) وعفيف ايفنس   
والسيع،: العمييل واالحتسيياب  وأصييل السييع،: املشي،  فييأطل  علييى العمييل جمييازا مفسيال أو حناييية. واملييفا)  نييا عمييل ا ييري  

 بقفينة ذحف الم االختصا  وأبن جعل مقابال لقوله (أن ال وز  واز ة وز  أخفى). 
: ال حتصل ألحد فائدة عمل إال ما عمله بنفسه  فال يكون عمل يريه  والم االختصا  يفجع أن املفا) ما سيعاه واملعىن 

من األعمال الصاحلة  وبيلك يكون ذحف  يا وتميما ملعىن (أن ال وز  واز ة وز  أخفى)  احرتاسيا مين أن رطيف ابل يال أن 
 ري فاعله. املدفو  عن يري فاعله  و الوز   وإن ا ري ينال ي

 ومعىن اآلية ضك، يف القفان عن إبفا يم يف قوله عنه (إال من أوى هللا بقلب سليم).  
و يه اآلية حكاية عن شفع، إبفا يم وموسى  وإذ قد وقف  أن شف  مين ق لنيا شيف  لنيا ميا مل ييف) انسيخ  ويدل  ييه اآليية  

ا حتميل أحيد محالية لفعيل فعليه ييريه مثيل )ايت القتيل على أن عمل أحد ال نز  عن أحد ففضا أو نفال على العيني  وأمي
 ا طأ فيلك من املؤاساة املففوضة. 

واختلف العلما  يف دويل  يه اآلية وضملنا: فعن عكفمية أن قوليه وعياىل (وأن لييس لإلنسيان إال ميا سيعى) حكايية عين  
ق يول عميل أحيد عين ييريه مين خصيائ  شفيعة سابقة فال ولزم يف شفيعتنا يفيد أن شيفيعة اإلسيالم نسيخت ذليك فيكيون 

  يه األمة. 
وعن الفبيع بن أنس أنه دول اإلنسان يف قوله وعاىل (وإن ليس لإلنسان إال ما سيعى) ابإلنسيان الكيافف  وأميا امليؤمن فليه  

 سعيه وما يسعى له يريه. 
ا مل نعييل السيياع، عملييه لغييريه. وميين العلمييا  ميين دول اآلييية علييى أهنييا نفييت أن وكييون لإلنسييان فائييدة مييا عملييه يييريه  إذ 

وحأن  يا ينحو إىل أن استعمال (سعى) يف اآليية مين اسيتعمال اللفيظ يف حقيقتيه وجميازه العقلييني. ونقيل ابين الفيفس: أن 
من العلما  مين محيل اآليية عليى ظا ف يا وأنيه ال ينتفيع أحيد بعميل ييريه  ويؤخيي مين حيالم ابين الفيفس أن  ين قيال بييلك 

 وليه بصحة اإلجا ة على احل . الشافع، يف أحد ق
واعلم أن أ)لة حلال ثواب بعض العمال إىل يري من عملنا كبتة على ايفملة وإمنا ورت)) األنظيا  يف التفصييل أو التعمييم   

 وقد قال اله وعاىل (واليين امنوا واو عتنم ذ يتنم إب ان أحلقنا هبم ذ يتنم وما ألتنا م من عملنم مين شي، )  وقيد بينياه يف
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وفسري سو ة الطو . وقال وعاىل (ا)خلوا ايفنة أنتم وأزواجكم حتلون)  فجعل أزواج الصياحلني املؤمنيات وأزواج الصياحلات 
 املؤمنني يتمتعون يف ايفنة مع أن التفاوت بني األزواج يف األعمال ضفو ت وقد بيناه يف وفسري سو ة الزخف . 

ه إال من ثالثة صدقة جا ية  أو عليم ينتفيع بيه  أو وليد صياحل ييدعوا ليه  ويف حدي  مسلم  إذا مات اإلنسان انقطع عمل 
و يو عييام يف حييل مييا يعملييه اإلنسييان  ومعيييا  عمومييه االسيتثنا  فاالسييتثنا  )ليييل عيين أن املسييتثنيات الثالثيية  يي، ميين عمييل 

يف الصدقة ايفا ية ويف  اإلنسان. وقال عياض يف اإلحمال  يه األشيا  ملا حان  و س  نا فن، من احتسابه. قلت: وذلك
العلم اليت بثه ظا ف  وأما يف )عا  الولد الصاحل ألحد أبويه فقال النووت ألن الولد من حس ه. قال األيب: احلدي   وليد 

 الفجل من حس ه  فاستثنا   يه الثالثة متصل. 
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ل أحييد عيين اخييف نيزى عيين املنييوب عنييه  ففيي، وث تيت أخ ييا  صييحاح عيين النييب صييلى هللا عليييه وسييلم وييدل عليى أن عميي  

املوطأ حدي  الفضيل بين ع ياس  أن اميفأة مين خيثعم سيألت  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم فقاليت: إن ففيضية هللا عليى 
ع ا)ه يف احل  أ) حت أيب شيخا ح ريا ال يث ت على الفاحلة أفيجز  أن أح  عنه? قال: نعم حج، عنيه  . ويف قوهليا: ال 

 الفحلة )اللة على أن حجنا عنه حان انفلة.  يث ت على
ويف حتيياب أيب )او) حييدي  بفيييدة  أن امييفأة أوييت  سييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم فقالييت: إن أميي، ماوييت وعلينييا صييوم  

شنف أفيجز  أو يقض، عننا أن أصوم عننا? قال: نعم. قالت: وإهنا مل حت  أفيجز  أو يقض، أن أح  عننا? قال: نعم  
 . 
 يه أيضا حدي  ابن ع اس  أن  جال قال: اي  سول هللا إن أم، ووفيت أفينفعنا إن وصدقت عننا? قال: نعم  . وف 
ويف حدي  عمفو ابن العا  وقد اعت  أخوه  شام عين أبيينم العيا  بين وائيل ع ييدا فسيأل عميفو  سيول هللا صيلى هللا  

مسلما فأعتقتم عنه أو وصدقتم عنيه أو حججيتم عنيه بلغيه عليه وسلم عن أن يفعل مثل فعل أخيه فقال له  لو حان أبوك 
 ذلك  . 

 و وت أن عائشة أعتقت عن أخينا ع د الفمحن بعد مووه  قااب واعتكفت عنه.  
ويف صيحيح ال خيا ت عين ابين عميف وابين ع ياس  أهنميا أفتيييا اميفأة جعليت أمنيا عليى نفسينا صيالة مبسيجد ق يا  ومل وييف  

  ا   . بني  ا أن وصل، عننا مبسجد ق
وأمييف النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم سييعد ابيين ع ييا)ة أن يقضيي، نييي ا ني وييه أمييه  قيييل حييان عتقييا  وقيييل صييدقة  وقيييل نييي ا  

 مطلقا. 
وقد حانت  يه اآلية وما ث ت من األخ ا  جماال ألنظا  الفقنا  يف ايفمع بيننما واألخي بظا ف اآلية ويف االقتصا  على  

 النيب صلى هللا عليه وسلم أو القياس عليه. نو  ما و ) فيه اإلذن من 
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و ا نب وقد ه أن وعلم أن التكاليف الواج ة على العيني ففضيا أو سينة مفو ية املقصيد مين مطال ية املكليف هبيا ميا اصيل  
ا بسيي  نا ميين وزحييية نفسييه ليكييون جييز ا صيياحلا فييإذا قييام هبييا يييريه عنييه فييات املقصييو) ميين  اط يية أعيييان املسييلمني هبييا  وحييي

اجتناب املننيات ال وتصو  فينا النيابة ألن الكف ال يق يل التكيف  فنييا النيو  لييس لإلنسيان فييه إال ميا سيعى وال جتيزى  
فيه نيابة يريه عنه يف أ)ائنا فأما اإل ان فأمفه بني ألن ما ية اإل ان ال يتصو  فينا التعد) ري  يؤمن أحد عن نفسه وال 

اعتقا)ا جازما فقد صا  ذلك إ انه. قال ابن الففس يف أحكيام القيفان:  أمجعيوا عليى أنيه ال  يؤمن من يريه ألنه إذا اعتقد
 يؤمن أحد عن أحد  . 

وأما ما عدا اإل ان من شفائع اإلسيالم الواج ية فأميا ميا  يو مننيا مين عميل األبيدان فلييس لإلنسيان إال ميا سيعى منيه وال  
عينية املطالب هبا املف  بنفسه  و ميا فينيا مين وزحيية الينفس وا وياضينا عليى نز  عنه سع، يريه ألن املقصو) من األمو  ال

 ا ري حما وقدم انفا. 
ومثل ذلك الفواويب مين النوافيل والقيفابت حيىت يصيلح اإلنسيان وييفاتض عليى مفاق ية  بيه بقل يه وعمليه وا ضيو  ليه وعياىل  

 عىن. ليصلح بصالح األففا) صالح جممو  األمة والنيابة وفيت  يا امل
فما حان من أفعال ا ري يري معني ابلطلب حالقفب النافلية فيإن فييه مقصيدين مقصيد ملحي  ابملقصيد الييت يف األعميال  

 املعينة ابلطلب  ومقصد وكثري ا ري يف مجاعة املسلمني ابألعمال واألقوال الصاحلة و يا االعت ا  الثاين ال وفيته النيابة. 
اإلنسان ب دنه وما حان من عمله مباله ال أ اه ففقا مؤثفا يف  يا ال اب  فالوجه اطفا) القيول والتففقة بني ما حان من عمل  

يف حال النوعني بق ول النيابة أو بعدم ق وهلا: من صدقات وصيام ونوافل الصلوات وجتنيز الغيزاة للجنيا) ييري املتعيني عليى 
والكلمييات الصيياحلة يف قييفا ة القييفان ووسيي يح وحتميييد وحنومهييا  املسييلم اقنييز  بكسييف اهلييا   وال علييى اقنييز  بفييتح اهلييا    

وصيالة علييى النييب صييلى هللا علييه وسييلم وهبيييا يكيون حتفيييف ضيل مييا ذحيفه ابيين الفييفس مين ا ييال  يف نقيل عمييل أحييد إىل 
 يريه. 

ه. وحكييى ابيين قييال النييووت  الييدعا  يصييل ثوابييه إىل امليييت وحيييلك الصييدقة ومهييا جممييع علينمييا. وحيييلك قضييا  الييدين  ا 
 الففس مثل ذلك  وا ال  بني علما  اإلسالم فيما عدا ذلك. 
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وقال مالك:  يتطو  عين املييت فيتصيدل عنيه أو يعتي  عنيه أو ينيدت عنيه  وأميا مين حيان مين القيفب الواج ية مفح يا مين   

القاضي، ع يد الو ياب عين امليي ب أهنيا وصيح عمل ال دن وإنفال املال مثل احل  والعمفة وايفنا)  فقيال ال ياج،:  حكيى 
النيابة فينا  وقال ابين القصيا :  ال وصيح النيابية فينيا  . و يو املشيتنف مين قيول ماليك وم يىن اختالفنميا أن مالكيا حيفه أن 

 ا  أحد عن أحد إال أنه إن أوصى بيلك نفيت وصيته وال وسق  الففض. 
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الكا أمضى الوصية بيلك  وقال: ال يستأجف له إال من ح  عن نفسه و جح ال اج، القول بصحة النيابة يف ذلك أبن م 
فال ا  عنه صفو ة  فلوا أن ح  األجري على وجه النيابية عين املوصي، مليا اعتيلت صيفة امل اشيف ابحلي . قيال ابين الفيفس:  

يية صيحة النيابية يف أجاز مالك الوصية ابحل  الففض  و أى أنه إذا أوصى بيلك فنو من سعيه. واحمليف  مين ميي ب احلنف
احل  لغري القا)  بشفك )وام عجزه إىل املوت فإن زال عجزه وجب عليه احل  بنفسه  وقد ينقل عن أيب حنيفة يري ذليك 

 يف حتب املالكية. 
وجوز الشافع، احل  عن امليت ووصية امليت ابحل  عنه. قيال أبين الفيفس:  وللشيافع، يف أحيد قولييه أنيه ال نيوز واحيت   

 عاىل (وأن ليس لإلنسان إال ما سعى) اه. بقوله و
 ومي ب امحد بن حن ل جوازه وال جتب عليه إعا)ة احل  إن زال عي ه.  
وأما القفب يري الواج ة ويري الفواوب من مجيع أفعال الل والنوا د فأما احل  عن يري املستطيع فقال ال اج،:  قيال ابين  

عنه فإن فعل ذلك مل يفسخ  وقال ابن القصاب:  نوز ذلك يف املييت )ون ايفالب يف التففيع يكفه أن يستأجف من ا  
املعضوب   و و العاجز عن الننوض  . وقال ابن ح يب  قد جا ت الفخصة يف ذليك عين الك يري الييت ال ييننض وعين 

 امليت أنه ا  عنه ابنه وإن مل يو  به  . 
ح  اشرتى حجة للسلطان أيب الع اس احلفصي، عليى ميي ب وقال األيب يف شفح مسلم:  ذحف أن الشيخ ابن عففة عام  

 املخالف    أت خالفا ملي ب مالك. 
وأما الصالة والصيام فسئل مالك عن احل  عنة امليت فقال:  أما الصالة والصيام واحلي  عنيه فيال نيفى ذليك  . وقيال يف  

 ال اج،:  ففصل بيننا وبني النفقات  . املدونة:  يتطو  عنه بغري  يا أحب إيل: يندى عنه  أو يعت  عنه  . قال 
وقال الشافع، يف أحد قوله: ال يصيله ثيواب الصيلوات التطيو  وسيائف التطوعيات. قيال صياحب التوضييح مين الشيافعية:   

 وعندان نوز االستنابة يف حجة التطو  على أصح القولني    وقال أمحد:  يصله ثواب الصلوات وسائف التطوعات  . 
مييي ب الشييافع،: أن قييفا ة القييفان وإ ييدا  ثواهبييا للميييت ال يصييله ثواهبييا  وقييال أمحييد بيين حن ييل وحثييري ميين واملشيينو  ميين  

 أصحاب الشافع، يصله ثواهبا. 
وحكيى ابيين الفيفس عيين ميي ب مالييك: أن مين قييفأ وو يب ثييوان قفا ويه مليييت جياز ذلييك ووصيل للميييت أجيفه ونفعييه فمييا  

 قفا ة يف حتب املخالفني يري ضف . ينسب إىل مالك من عدم جواز إ دا  ثواب ال
وقد و ) يف حدي  عائشة قالت:  حان  سول هللا صلى هللا عليه وسلم يعوذ نفسيه ابملعيوذات فلميا ثقيل بيه امليفض حنيت  

أان أعوذ هبما وأضع يده على جسده  جا  بفحتنا  فنل قفا ة املعوذوني إال نيابة عين  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم فيميا  
 فعله بنفسه  فإذا صحت النيابة يف التعوذ والتلك ابلقفان فلماذا ال وصح يف ثواب القفا ة. حان ي

وأعلم أن  يا حله يف وطو  أحد عن أحد بقفبة  وأما االستئجا  على النيابة يف القفب: فأميا احلي  فقيد ذحيفوا فييه جيواز  
نف أن حل ع ا)ة ال نوز أخي فاعلنا أجفة على فعلنا  االستئجا  بوصية  أو بغري ا  ألن اإلنفال من مقومات احل   ويظ

حالصالة والصوم ال يصح االستئجا  على االستنابة فينا  وأن القفب اليت يصح أخي األخي علينا يصح االستئجا  على 
 بفاحتة الكتاب. النيابة فينا مثل قفا ة القفان  فقد أقف النيب صلى هللا عليه وسلم فعل اليين أخيوا أجفا على  قية امللدوغ 
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وإذا علمت  يا حله فقوله وعاىل (وأن ليس لإلنسان إال ما سيعى) و يو حكيم حيان يف شيفيعة سيالفة  فالقيائلون أبنيه ال   

ينسحب علينا مل يكن فيما و ) من األخ ا  بصحة النيابة يف األعمال يف )يننا معا ض ملقتضى اآلية  والقائلون أبن شيف  
شييف  لنييا مييا مل يييف) انسييخ  مييننم ميين أعمييل عمييوم اآلييية ودول األخ ييا  املعا ضيية هلييا اب صوصييية  وهنييم ميين جعلنييا يييريان 

 صصة للعموم  أو انسخة  ومننم من دول ظا ف اآلية أبن املفا) ليس له ذلك حقيقة ري  يعتمد على عمله  أو دول 
 على    أو ليس عليه سيئات يريه.  السع، ابلنية. ودول الالم يف قوله (لإلنسان) مبعىن 

ويف وفسيري سيو ة الفمحييان مين الكشيا : أن ع ييد هللا بين طيا ف قييال للحسيني بين الفضييل: أشيكلت علي، ثييالث اايت.   
فيييحف لييه مننييا قولييه وعيياىل (وأن ليييس لإلنسييان إال مييا سييعى) فمييا ابل األضييعا   أت قولييه وعيياىل (فيضيياعفه لييه أضييعافا  

 عناه أنه ليس له إال ما سعى عدال  ويل أن أجزيه بواحدة ألفا فضال. حثرية)  فقال احلسني: م
[) نيييوز أن وكيييون عطفيييا عليييى مجلييية (أن ال ويييز وا واز ة وز  41[ ع نيييزاه ايفيييزا  األوىف]40(وأن سيييعيه سيييو  ييييفى] 

ريف  (أن) أخفى) فن، من متيام وفسيري (ميا يف صيحف موسيى وإبيفا يم) فيكيون وغييري األسيلوب إذ جي،  يف  ييه اآليية 
املشد)ة القتضا  املقام عن يقع اإلخ ا  عن سع، اإلنسان أبنه يعلن به يوم القيامة (  وذلك من ووابع أن ليس له إال ميا 
سييعى    فلمييا حييان لفييظ (سييعيه) صيياحلا للوقييو  ايييا حلييف  (أن) زال مقتضييلاجتالب ضييمري الشييأن فييزال مقتضيي، (أن) 

  شفيعة إبفا يم ما حكاه هللا عنه من قوله (وال ختزين يوم ي عثون). املخففة. وقد يكون مضمون  يه ايفملة يف
ونوز أن ال يكون يف قوله مضمون قوله (وأن سعيه) مشموال ملا يف صيحف موسيى وإبيفا يم فعطفيه عليى (ميا) املوصيولة  

ليه (يف صيحف موسيى) من قوله (مبا يف صحف موسى وإبفا يم)  عطف املفف) على املفف) فيكون معميوال ل يا  ايفيف يف قو 
اخلو والتقديف: مل ين أ أبن سع، اإلنسان سو  يفى  أت ال بيد أن ييفى  أت نيازى علييه  أت مل ين يأ هبييه احلقيقية الدينيية 

 وعليه فال نتطلب ث وت مضمون  يه ايفملة يف شفيعة إبفا يم عليه السالم. 
 و(سو ) حف  استق ال واألحثف أن يفا) به املستق ل ال عيد.  
ومعيىن (ييفى): يشيا د عنييد احلسياب حميا يف قولييه وعياىل (ووجيدوا مييا عمليوا حاضيفا)  فيجييوز أن جتسيم األعميال فتصييري  

مشا دة وأمو  اآلخفة  الفة ملعتا) أمو  الدنيا. ونوز أن جتعل عالمات على األعمال يعلين هبيا عننيا حميا يف قوليه وعياىل 
حلدي   ينصب لكل يا)  لوا  يوم القيامة فيقال:  يه يد ة فيالن  فيقيد  (نو  م يسعى بني أيدينم وإب اهنم). وما يف ا
 مضا  وقديفه: وأن عنوان سعيه سو  يفى. 

ونوز أن يكون ذلك إبشنا  العمل والسع، حما يف قوله وعاىل (أ ؤال  اليين أقسيمتم ال ينياهلم هللا بفمحتيه ا)خليوا ايفنية)  
لم  من يع أبخيه فيما يكفه يع هللا به سامع خلقه يوم القيامية    فتكيون الفؤيية اآلية  وحما قال النيب صلى هللا عليه وس

 مستعا ة للعلم لقصد حتق  العلم وإشنا ه. 
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 وحكمة ذلك وشفيف احملسنني رسن السمعة وانكسا  املسيئني بسو  األحدوثة.  
 وقوله (ع نزاه ايفزا  األوىف) و و املقصو) من ايفملة.  
 خ، الفويب ألن حصول ايفزا  أ م من إظنا ه أو إظنا  اقزت عنه. و(ع) للرتا 
وضييمري النصييب يف قولييه (نييزاه) عائييد إىل السييع،  أت نييزى عليييه  أو نييزى بييه فحييي  حييف  ايفييف ونصييب علييى نييز   

 ا افض فقد حثف أن يقال: جزاه عمله  وأصله: جزاه على عمله أو جزاه بعمله. 
وفا  و و التمام والكمالو والتفضييل مسيتعمل  نيا يف القيوة  ولييس امليفا) وفضييله عليى ييريه. واألوىف: اسم وفضيل من ال 

واملعىن: أن ايفزا  على الفعل مين حسين أو سي،  موافي  للمجيزت علييهو قيال وعياىل (فأميا الييين امنيوا وعمليوا الصياحلات 
 ) وقال (ووجد هللا عنده فوفاه حسابه) وقيال فيوفينم أجو  م ويزيد م من فضله) وقال (وإان ملوفو م نصي نم يري منقو 

 (فإن جننم جزاؤحم جزا ا موفو ا). 
 وانتصب (ايفزا  األوىف) على املفعول املطل  امل ني للنو .  
 وقد حكى هللا عن إبفا يم (وال ختزين يوم و عثون).  
 [)  42((وأن إىل  بك املنتنى] 
 

 4207صفحة : 
 
وقع مجلة (وأن سعيه سو  يفى) سوا   فيجوز أن وكون  يه ايفملية معطوفية عليى مجلية القول يف موقعنا حالقول يف م  

(وأن سعيه سو  يفى) فتكون وتمة ملا يف صحف موسى وإبفا يم  ويكون ا طاب يف قوله (إىل  بيك) التفياات مين الغي ية 
مين حيالم إبيفا يم ميا حكياه هللا عنيه  إىل ا طاب واملخاطب يري معني فكأنه قيل: وأن إىل  به املنتنى  وقد يكيون نظري يا

 بقوله (وقال إين ذا ب إىل  يب سيندين). 
ونييوز أهنييا ليسييت  ييا اشييتملت عليييه صييحف موسييى وإبييفا يم ويكييون عطفنييا عطييف مفييف) علييى مفييف)  فيكييون املصييد   

 هللا عليه وسلم.  املنس ك من (أن) ومعموهلا مدخوال لل ا   أت مل ين أ أبن إىل  بك املنتنى  وا طاب للنيب صلى
 وعليه فال نتطلب هلا نظريا من حالم إبفا يم عليه السالم.  
ومعىن الفجو  إىل هللا الفجو  إىل حكمه احملض اليت ال والبسه أحكام  ، يف الظا ف من وصففات املخلوقات  يا  يو   

 شأن أمو  الدنيا  فالكالم على حي  مضا  )ل عليه السيال. 
لفظ ( بك) وشفيف للنيب صلى هللا عليه وسيلم والتعيفيض ابلتندييد ملكيبييه ألن شيأن اليفب اليدفا  عين والتع ري عن هللا ب 

 مفبوبه. 
ويف اآلييية معييىن اخييف و ييو أن يكييون املنتنييى جمييازا عيين انتنييا  السييري  مبعييىن الوقييو   ألن الوقييو  انتنييا  سييري السييائف   

 مف هللا اليت حتد) به احلوائ  على حنو قول أيب الشي :          ويكون الوقو  متثيال حلال املطيع ألمف هللا وش ينا أل
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وقف اهلوت يب حي  أنت فليس يل                      متيأخيف عينيه وال ميتيقيدم حما عل عن  ييا املعيىن ابلوقيو  عنيد   
ون). واملعىن: التحييف من املخالفة احلد يف قوله وعاىل (ولك حدو) هللا فال وعتدو ا ومن يتعد حدو) هللا فأولئك  م الظامل

 ملا أمف هللا وهنى. 
ويف اآلية معىن كلي  و يو انتنيا  )اللية املوجيو)ات عليى وجيو) هللا ووحدانيتيه ألن النياظف إىل الكائنيات يعليم أن وجو) يا  

و ليه مين حنيو  كن يل واجب فيال بيد هليا مين موجيو)  فيإذا خلييت الوسوسية للنياظف أن يفيفض للكائنيات موجيدا  يا ي يد
الشمس أو القمف أو النا  ملا يفى فينا مين عظيم الفاعليية  مل يل ي  أن يظنيف ليه أن ذليك املفيفوض ال رليو مين وغيري ييدل 
على حدوثه فيال بيد ليه مين ضيدث أوجيد فيإذا ذ يب ا ييال يسلسيل مففوضيات اإلهليية  حميا يف قصية إبيفا يم (فلميا جين 

ايت  مل نييد العقييل بييدا ميين االنتنييا  إىل وجييوب وجييو) صييانع ملمكنييات حلنييا  عليييه الليييل  أى حوح ييا قييال  يييا  يب) اآل
وجييو)ه يييري  كيين بييل واجييب  وأن يكييون متصييفا بصييفات الكمييال و ييو اإللييه احليي و فييا   ييو املنتنييى اليييت ينتنيي، إليييه 

متعييد)ا لكييان حييل ميين اسييتدالل العقييل  ع إذا ال ح لييه )ليييل وجييو) ا ييال  وأفضييى بييه إىل إث ييات أنييه واحييد ألنييه لييو حييان 
املتعد) يري حامل اإلهلية إذ ال يتصف  أحد املتعد) فيما قد وصف  فيه اآلخف  فكان حل واحد ضتاجا إىل اآلخيف لريضيى 
إبقفا ه على إنا) ما أوجده  وإال لقد  على نقض ما فعليه  فيليزم أن يكيون حيل واحيد مين املتعيد) ضتاجيا إىل مين يسيمح 

(وما حان معه من إله إذا لي ب حل إليه مبيا خلي  ولعيال بعضينم عليى بعيض) وقيال (قيل ليو حيان له ابلتصف   قال وعاىل 
معه اهلة حما وقولون إذا البتغوا إىل ذت العيفش سي يال) وقيال (ليو حيان فينميا اهلية إال هللا لفسيدات) فيانتنى العقيل ال ضالية 

 إىل منتنى. 
وال اآلخيفة إىل االعت يا  أبحيوال اليدنيا وضيمري ( يو) عائيد إىل [) انتقال من االعت ا  أبحي43(وأنه  و أضحك وأبكى] 

 ( بك) من قوله (وأن إىل  بك املنتنى). 
والضحك: أثف سفو  النفس  وال كا : أثف احلزن  وحيل مين اضيحك وال كيا  مين خيوا  اإلنسيان وحالمهيا خلي  عجييب  

 )ال على انفعال عظيم يف النفس. 
   وما و ) من إطالل ذلك على احليوان فنو حالتخيل أو التش يه حقول النابغة:          وليس ل قية احليوان ضحك وال بكا 
 بكا  محاقة ودعو  ديال                      مطوقة على فنن وغين    
 

 4208صفحة : 
 
و  واالنشييفاح وال رلييو اإلنسييان ميين حييايل حييزن وسييفو  ألنييه إذا مل يكيين حزينييا مغمومييا حييان مسييفو ا ألن هللا خليي  السييف   

مالزما لإلنسان بس ب سالمة مزاجه وإ) احه ألنه إذا حان ساملا حان نشي  األعصاب وذلك النشاك ونشأ عنه املسفة يف 
ايفمليية وإن حانييت متفاوويية يف الضييعف والقييوة  فيييحف الضييحك وال كييا  يفيييد اإلحاطيية أبحييوال اإلنسييان إبنيياز ويفمييز إىل 

ع احلكيم  وي شف إىل أن هللا  يو املتصيف  يف اإلنسيان ألنيه خلي  أسي اب ففحيه ونكيده أس اب الففح واحلزن وييحف ابلصان
وأهلمه إىل اجتالب ذلك مبا يف مقدو ه وجعل حدا عظيما من ذلك خا جا على مقدو  اإلنسان وذلك ال  رتت فيه أحد 
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اب الفيفح  وييدفع عيننم أسي اب احلييزن إذا دميل وفييه ميا يفشيد إىل اإلق يال علييى طاعية هللا والتضيف  إلييه ليقيد  للنياس أسيي 
 وإمنا جفى ذحف  يا يف  يا املقام ملناس ة أن ايفزا  األوىف لسع، الناس: بعضه سا  لففي  وبعضه ضزن لففي  اخف. 

وأفا) ضمري الفصل قصفا لصفة خل  أس اب الضحك وال كا  على هللا وعاىل إلبطال الشفيك يف التصف  فت طل الشفحة  
و ييو قصييف إفييفا) ألن املقصييو) نفيي، وصييف  يييري هللا وعيياىل وإن حييان  يييا القصييف ابلنظييف إىل نفييس األمييف قصييفا يف اإلهلييية  

 حقيقيا إلبطال اعتقا) أن الد ف متصف . 
وإسنا) اإلضحاك واإلبكا  إىل هللا وعاىل ألنه خال  قويت الضحك وال كا  يف اإلنسان  وذلك خل  عجيب وألنيه خيال   

 يت جتلب أس اب الضحك وال كا  من سفو  وحزن. ط ائع املوجو)ات ال
ومل يييحف مفعييول (أضييحك وأبكييى) ألن القصيد إىل الفعلييني ال إىل مفعولينمييا فييالفعالن منيزالن منزليية الييالزم  أت أوجييد   

 الضحك وال كا . 
أنفسيينم ميين خييفوج وملييا حييان  يييا الغييفض ميين إث ييات انفييفا) هللا وعيياىل ابلتصييف  يف اإلنسييان مبييا نييده النيياس يف أحييوال  

أس اب الضحك وال كا  على قد هتم وعيني أن امليفا): أضيحك وأبكيى يف اليدنياو وال عالقية هلييا ابملسيفة واحليزن احلاصيلني 
 يف اآلخفة. 

 ويف االعت ا  لل  الش،  وضده إشا ة )قائ  حكمة هللا وعاىل.  
 ويف  يه اآلية ضسن الط ال بني الضحك وال كا  ومها ضدان.  
 د  الضحك على ال كا  ألن فيه امتناان بزاي)ة التن يه على القد ة وحصل بيلك مفاعاة الفاصلة. ووق 
وموقييع  يييه ايفمليية يف عطفنييا مثييل موقييع مجليية (وأن سييعيه سييو  يييفى) يف االحتمييالني  فييإن حانييت  ييا  لتييه صييحف  

 إبفا يم حانت حكاية لقوله (وإذا مفضت فنو يشفني). 
[) انتقل من االعت ا  ابنففا) هللا ابلقد ة على إنا) أس اب املسفة واحلزن ومها حالتان ال ختليو 44ا](وأنه  و أمات وأحي 

عيين إحييدامها نفييس اإلنسييان إىل العييلة ابنفييفا)ه وعيياىل ابلقييد ة علييى اإلحيييا  واإلماوييةو ومهييا حالتييان ال رلييو اإلنسييان عيين 
مضييغة  قطعيية ميتيية وإن حانييت فينييا مييا)ة احلييياة إال أهنييا مل وييلز  إحييدامها فييإن اإلنسييان أول وجييو)ه نطفيية ميتيية ع علقيية ع

 مظا ف احلياة فينا  ع ينفخ فيه الفوح ع يصري إىل حياة وذلك بتدبري هللا وعاىل وقد وه. 
م ولعل املقصو)  و العلة ابإلماوة ألهنا وضح علة وللف) علينم قيوهلم (وميا ينلكنيا إال اليد ف)و وأن عطيف (وأحييا) وتميي 

واحرتاس حما يف قوله (اليت خل  املوت واحلياة). وليلك قدم (أمات) على (أحييا) ميع الفعايية عليى الفاصيلة حميا وقيدم 
 يف (أضحك وأبكى). 

وموقع ايفملة حموقع مجلة (وأن سعيه سو  يفى). فإن حان مضموهنا  ا  لته صحف إبفا يم حان احملك، هبا من حالم  
 بقوله (واليت  يتين ثن ايني).  إبفا يم ما حكاه هللا عنه

وفعيال (أمييات وأحيييا) منييزالن منزلية الييالزم حمييا وقييدم يف قولييه (وأنيه  ييو أضييحك وأبكييى) إظنيا ا ل ييديع القييد ة علييى  يييا  
 الصنع احلكيم مع التعفيض ابالستدالل على حيفية ال ع  وإمكانه حي  إحالة املشفحونو وشا ده يف خل  أنفسنم. 
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قصف على حنو قوله (وأنه  و أضحك وأبكيى)  )ا عليى أ يل ايفا ليية الييين يسيندون اإلحييا  واإلماوية وضمري الفصل لل 
إىل اليد ف فقييالوا (ومييا ينلكنييا إال الييد ف). فلييس املييفا) احلييياة اآلخييفة ألن املتحييدث عيننم ال يؤمنييون هبيياو وألهنييا مسييتق لة 

 واملتحدث عنه ماض. 
 ا بني احلياة واملوت من التضا). ويف  يه اآلية ضسن الط ال أيضا مل 
 [)  46[ من نطفة إذا متىن]45(وأنه خل  الزوجني اليحف واألنثى] 
 

 4209صفحة : 
 
 يه اآلية وإن حانت مستقلة إبفا)ة أ  هللا خال  األزواج من اإلنسان خلقيا بيديعا مين نطفية فيصيري إىل خصيائ  نوعيه   

وذلك ما ال ننله املخاط ون فما حان ذحفه إال متنيدا وووطئة لقوله (وأن وحس ك بنو  اإلنسان وفكريا أو مقد ة وعمال  
عليه النشأة األخفى) على حنو قوله وعاىل (حما بيدأان أول خلي  نعييده) وابعت يا  اسيتقالهلا ابلداللية عليى عجييب وكيوين 

ن يقييال: إن عليييه النشييأة نسييل اإلنسييانو وعطفييت علينييا مجليية (وأن عليييه النشييأة األخييفى) وإال لكييان مقتضييى الظييا ف أ
 األخفى بدون عطف وبكسف مهزة (إن). 

 ومناس ة االنتقال إىل  يه ايفملة أن فينا حيفية ابتدا  احلياة.  
واملفا) ابلزوجني: اليحف واألنثى مين خصيو  اإلنسيان ألن سييال الكيالم لالعت يا  ب يديع صينع هللا وذليك أشيد اوفاقيا يف  

ناس مبا يف أحوال أنفسنم أقيفب وأمكين وألن بعيض األزواج مين الييحو  واإلانث ال يتخلي  خلقة اإلنسانو وألن اعت ا  ال
 من نطفة بل من بيض ويريه. 

ولعل وجه ذحف الزوجني وال دل منه (اليحف واألنثى) )ون أن يقول: وأنه خلقهو أت اإلنسان من نطفةو حما قال (فلينظف  
ن: أحيدمها: إ)مياج االمتنيان يف أثنيا  ذحيف االنفيفا) اب لي  بنعمية أن خلي  اإلنسان مم خل  خل  من ما  )اف ) اآليية أميفا

 لكل إنسان زوجة حما قال وعاىل (ومن اايوه أن خل  لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلينا) اآلية. 
 
أة نطفية حميا و ) الثاين: اإلشا ة إىل أن لكال الزوجني حظا من النطفة اليت مننا رل  اإلنسان فكانت ليحف نطفة وللمف   

يف احلدي  الصحيح أنه  إذا س   ما  الفجل أش ه املولو) أابه وإن س   ما  املفأة أش ه املولو) أمه  و وهبيا يظنف أن لكل 
من اليحف واألنثى نطفة وإن حان املتعا   عند النياس ق يل القيفان أن النطفية  ي، ميا  الفجيل إال أن القيفان راطيب النياس 

 إىل ما ال يعلمون إىل أن يفنمه املتدبفون.  مبا يفنمون ويشري
 وحس ك ما وقع بيانه ابحلدي  امليحو  انفا.  
والنطفة: فعلة مشتقة من: نطف املا و إذا قطفو فالنطفة ما  قليل وي، ما منه النسل نطفة مبعىن منطو و أت مص وب  

بويضية )قيقية وتسيفب ميع )م احلييض ووسيتقف يف   فما  الفجل مص وبو وما  امليفأة أيضيا مصي وب فيإن ميا  امليفأة ريفج ميع
 حيس )قي  فإذا ابشف اليحف األنثى احند ت ولك ال يضة من األنثى واختلطت مع ما  الكف يف قفا ة الفحم. 
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و(مين) يف قوليه (مين نطفيية) ابتدائيية فيإن خلي  اإلنسييان ات وانشيئ بواسيطة النطفيةو فييإذا وكونيت النطفية وأمنييت ابتييدأ  
 خل  اإلنسان. 

 و(متىن) ودف  وفسفوه مبعىن وقي  أيضا.  
وقيل أن (متىن) مبعىن وفال  وعلوا وسمية الوا)ت اليت بقفب مكة مىن ألنه وفال به )ما  ال دن من اهلدااي. ومل ييحف أ ل  

 اللغة يف معاين مين أو أمىن أن مننا اإل اقة. و يا من مشكالت اللغة. 
هبميزة التعديية وسيقطت يف املضيا   فوزنيه دفعيل  واتميل أنيه مضيا   ميىن مثيل  ميى ع إن (متىن) اتمل أنه مضا   أميىن  

 فوزنه: وفعل. 
 وبين فعل (متىن) إىل اقنول ألن النطفة ودفعنا قوة ط يعية يف ايفسم خفية فكان فاعل اإلمنا  جمنوال لعدم ظنو ه.  
املعيىن: إذا قيد  هليا  أت قيد  هليا أن وكيون  لقية حقوليه وعن األخفو (متىن) وقد   يقال: مىن املياين  أت قيد  املقيد . و  

 وعاىل ( لقة ويري  لقة). 
والتقييد ب(إذ متىن) ملا يف اسم الزمان من اإلييان بسفعة ا ل  عنيد )في  النطفية يف  حيم امليفأة فإنيه عنيد التقيا  النطفتيني  

ة املييفأة حاصييلة يف الييفحم فييإذا أمنيييت علنييا نطفيية ي تييدى  ختليي  النسييل فنيييه إشييا ة خفيفيية إىل أن ال ويضيية اليييت  يي، نطفيي
 اليحف أخيت يف التخل  إذ مل يعقنا عائ . 

ع ملا يف فعل (متىن) من اإلشا ة إىل أن النطفة وقطف ووصب على ش،  اخف ألن الصب يقتض، مص واب عليه فيشري إىل  
صيل ختلي  النسيل فنييا سيف التقيييد بقوليه (إذا التخل  إمنا اصل من انص اب النطفة على أخفىو فعنيد اخيتالك امليائني ا

 متىن). 
 ويف ايفمع بني اليحف واألنثى ضسن الط ال ملا بني اليحف واألنثى من ش ه التضا).  
ومل يييؤت يف  يييه ايفمليية بضييمري الفصييل حمييا يف اللتييني ق لنييا لعييدم الييداع، إىل القصييف إذ ال ينيياز  أحييد يف أن هللا خييال   

 وأنه خل  الزوجني) إىل اخف ا حموقع مجلة (وأن سعيه سو  يفى). ا ل  وموقع مجلة (
 [)  47(وأن عليه النشأة األخفى] 
 

 4210صفحة : 
 
حان مقتضى الظا ف مين التنظيري أن يقيدم قوليه (وأنيه  يو أييىن وأقيىن) عليى قوليه (وأن علييه النشيأة األخيفى) مليا يف قوليه    

االقتيدا  املناسي ني لقوليه (وأنيه  يو أضيحك وأبكيى وأنيه  يو أميات وأحيل وأنيه (وأنه  و أيىن وأقىن) من االمتنيان وإظنيا  
خلي  اليزوجني) اخل. إذ ينتقيل ميين نعمية ا لي  إىل نعميية اليفزل حميا يف قوليه وعيياىل حكايية عين إبييفا يم (الييت خلقيين فنييو 

ذليك عليى طفيقية وشي ه  يندين و و والييت يطعميين ويسيقني وقوليه وعياىل (هللا الييت خلقكيم ع  زقكيم) ولكين عيدل عين
 االعرتاض ليقفن بني ال يانني ذحف قد وه على النشأوني. 

 و ا يشابه  يا ما قاله الواحدت يف شفح قول املتنيب يف سيف الدولة:           
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 وقفت وما يف املوت شك لواقف                      حأنك يف جفن الف)ى و و نيائم   
ووجنييك وضييا  وثغييفك بياسيييم أنييه ملييا أنشييد  يييين ال يتييني أنكييف عليييه                       متييف بييك األبطييال حلمييى  يييز ة  

سيف الدولة وط ي  عجزت ال يتني على صد ينما وقال: ين غ، أن وط   عجز األول على الثاين وعجيز الثياين عليى األول 
 ع قال له: وأنت يف  يا مثل امف  القيس يف قوله:          

 حب جوا)ا ليليية                      ومل أو طن حاع ا ذات خلخال حأين مل أ     
ومل اس إ الزل الفوت ومل أقل                       يل، حفت حفة بعد إجفال  ووجيه الكيالم يف ال يتيني عليى ميا قاليه أ يل   

لليية  مين صيد  األول إىل الثياينو  العلم ابلشعف أن يكون عجز األول على الثياين والثياين عليى األول  أت ميع نقليه حلمية 
وحلمية  ومل أقييل  ميين صييد  الثياين إىل األول ليسييتقيم الكييالم  فيكييون  حيوب ا يييل مييع املييف للخييل ابلكييف وسيي أ ا مييف مييع 
و طن الكاعب فقال أبو الطيب  أطال هللا عز موالان إن صح أن اليت استد ك  ييا عليى اميف  القييس أعليم منيه ابلشيعف 

القيييس وأخطييأت أانو ومييوالان يعييف  أن ال ييزاز ال يعييف  الثييوب معففيية احلائييك ألن ال ييزاز يعييف  مجلتييه  فقييد أخطييأ امييفؤ
واحلائييك يعييف  مجلتييه ووفصيييلهو وإمنييا قييفن امييفؤ القيييس لييية النسييا  بلييية الفحييوب للصيييد وقييفن السييماحة يف شييفا  ا مييف 

أول ال ييت أو عتيه بييحف اليف)ى ليجانسيهو ومليا حيان وجيه األضيا  ابلشجاعة يف منازلة األعدا و وإمنا مليا ذحيفت امليوت يف 
 املننزم ال رلو من أن يكون ع وسا وعينه من أن وكون ابحية قلت: ووجنك وضا و ألمجع بني الضدين يف املعىن  اه. 

 ولو أن أاب الطيب شعف هبيه اآلية ليحف ا لسيف الدولة فكانت له أقوى حجة من دويله شعف امف  القيس.  
لة (وأن علييه النشيأة) حتقيي  لفعليه إاي يا شي نا ابحلي  الواجيب عليى احملقيول بيه ريي  ال يتخليف فكأنيه حي  واجيب ومج 

ألن هللا وعد رصول مبا اقتضته احلكمة اإلهليية لظنيو  أن هللا ال يكف يه شي، و فياملعىن: أن هللا أ ا) النشيأة األخيفى حقوليه 
 يوم القيامة). وعاىل (حتب على نفسه الفمحة ليجمعنكم إىل 

 والنشأة: املفة من اإلنشا و أت اإلنا) وا ل .  
واألخفى: مؤن  األخريو أت النشأة اليت ال نشأة بعد او و ، مقابل النشأة األوىل اليت يتضمننا قوليه وعياىل (وأنيه خلي   

 الزوجني اليحف واألنثى). و يه املقابلة  ، مناس ة ذحف  يه النشأة األخفى. 
 نو  (النشأة) بوزن الفعلة و و اسم مصد  أنشأو وليس مصد او إذ ليس نشأ اقف) مبعتد وإمنا يقال: أنشأ. وقفأ ايفم 
وقفأ ا ابن حثري وأبو عمفو ويعقوب (النشا ة) أبلف بعد الشني املفتوحة بوزن الفعالة و و من أوزان املصا)  لكنه مقيس  

زالة والفصاحة. وليلك فالنشا ة ابملد مصد  ياع، مثل الكةبة. ولعل يف مصد  الفعل املضموم العني يف املاض، حنو ايف
 مدهتا من ق يل اإلش ا  مثل قول عنرتة:          

 ين ا  من ذففى يصوب جسفة أت ن ع.   
ووقد  ا ل على اسيم (أن) لال تميام ابلتحقيي  الييت أفا)ويه (عليى) ون ينيا عليى زاي)ة حتقيقيه بعيد أن حقي  مبيا يف (أن)  

 من التوحيد. 
[) ومعييىن (أيييىن) جعييل ينييياو أت أعطييى مييا بييه الغييىنو والغييىن الييتمكن ميين االنتفييا  مبييا اييب 48(وأنييه  ييو أيييىن وأقييىن] 

 االنتفا  به. 
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ويظنييف أن معييىن (أقييىن) ضييد معييىن (أيييىن)  عيييا لنظييائفه اليييت زاوجييت بييني الضييدين ميين قولييه (أضييحك وأبكييى) و(أمييات  
 وليلك فسفه ابن زيد واألخفو وسليمان التميم، مبعىن أ ضى.  وأحيا)و و(اليحف واألنثى)و

   
 

 4211صفحة : 
 
وعيين جما ييد وقتييا)ة واحلسيين: أقييىن: أخييدمو فيكييون مشييتقا ميين القيين و ييو الع ييد أو املولييو) يف الييفل فيكييون زاي)ة علييى   

ىو أت أ ضى اليت أيناه مبا أعطياهو اإلينا . وقيل: أقىن: أعطى القنية. و يا زاي)ة يف الغىن. وعن ابن ع اس: أقىن: أ ض
 أت أيناه حىت أ ضاه فيكون زاي)ة يف االمتنان. 

واإويان بضمري الفصل لقصف صفة اإلينا  واإلقنا  عليه وعاىل )ون يريه و و قصف ا)عائ، ملقابلة ذ ول الناس عين شيكف  
هللا أوجيد ميوا) اإل زال وأسي اهبا وصيف  موانعنياو  نعمة هللا وعاىل إبسنا) م األ زال لوسائله العا)يةو مع عدم التن ه إىل أن

و ييا نظيري ميا وقيدم مين القصيف يف قوليه وعياىل (احلمييد    ب العياملني)ز وموقيع مجلية (وأنيه  يو أييىن وأقيىن) حموقيع مجليية 
 (وأن سعيه سو  يفى). 

 وا واز ة وز  أخييفى) إذ ال [) فنيييه ايفمليية ال نييوز اعت ا  ييا معطوفيية علييى مجليية (أن ال وييز 49(وأنييه  ييو  ب الشييعفى] 
وصيح ألن وكييون  يا يف صييحف موسيى وإبييفا يم ألن الشيعفى مل وع ييد يف زمين إبييفا يم وال يف زمين موسييى علينميا السييالم 

 فيتعني أ وكون معطوفة على (ما) املوصولة من قوله (مبا يف صحف موسى وإبفا يم) اخل. 
ويسيمى: حليب ايف يا و ألن بيفج ايفيوزا  يسيمى ايف يا  عنيد العيفب  الشعفى: اسم يم من يوم بفج ايفوزا  شديد الضيا  

 أيضاو و و من اللوج الفبيعيةو أت اليت وكون مدة حلول الشمس فينا يف فصل الفبيع. 
 وييت ايفوزا  لشدة بياضنا يف سوا) الليل وش ينا له ابلشاة ايفوزا  و ، الشاة السو)ا  اليت وسطنا أبيض.  
حواحب حثرية ولكثري مننا أيا  خاصة والعفب يتخيلون جممو  يومنا يف صو ة  جل واقف بيده عصا   وبفج ايفوزا  ذو  

 وعلى وسطه سيفو فليلك يوه ايف ا . و مبا ختيلو ا صو ة امفأة فيطلقون على وسطنا اسم املنطقة. 
فى يت عه حالكلب و مبا يوا الشيعفى ومل أقف على وجه وسميتنا الشعفىو وييت حلب ايف ا  ختيلوا ايف ا  صائدا والشع 

يييد ايفييوزا و و ييو أهبييف يييم بييفج ايفييوزا و وووصييف الشييعفى ابليمانييية ألهنييا إىل جنيية اليييمن. وووصييف ابلع ييو   بفييتح العييني  
ألهنم يزعمون أهنا زوج حوحب سنيل وأهنما حانتا متصلني وأن سنيال احنيد  حنيو الييمن فت عتيه الشيعفى وعيلت هنيف اقيفةو 

لك وصيييفت ابلع يييو  فعيييول مبعيييىن فاعليييةو و يييو احيييرتاز عييين حوحيييب اخيييف لييييس مييين حوحيييب ايفيييوزا  يسيييمونه الشيييعفى فليييي
 الغميضا   ابلغني املعجمة والصا) املنملة بصيغة وصغري  وذحفوا لتسميته قصة. 

ليه اسيم الية اليفزم و يو  والشعفى وسمى املفزم  حمنل  ويقال: مفزم ايفوزا  ألن نؤه أييت مبطف اب ) يف فصل الشيتا  فاشيت  
 شدة الل)  فإهنم حنوا  يح الشمال أم  زم  . 
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وحان حوحب الشعفى ع دوه خزاعة واليت سن  جل من سا)ة خزاعة يكىن أاب ح شة. واختلف يف ايه فف، اتج العفوس  
بين عيامف بين احليا  ث  عن الكليب أن ايه جز    يم وزات ومهزة  . وعن الدا قطين أنه وجز  بواو وجييم وزات  بين ياليب

بن ي شان حيا يف التاجو واليت يف مجنفة ابن حزم أن احلا ث  و ي شيان ا زاعي،. وميننم مين يقيال: أن اسيم أيب ح شيه 
ع د الشيعفى. وال أحسيب إال أن  ييا وصيف يليب علييه بعيد أن اختيي الشيعفى مع يو)ا ليه ولقوميهو ومل يعيفج ابين حيزم يف 

 ايفمنفة على ذحف أيب ح شة. 
الييييت علييييه ايفمنيييو  أن الشيييعفى مل يع يييد ا مييين العيييفب اال خزاعييية. ويف وفسيييري القيييفطيب عييين السيييدت أن محيييري ع يييدوا و  

 الشعفى. 
وحانت قفيو ودعو  سول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب ح شة خيل ملخالفته إاي م يف ع ا)ة األصنام. وحانوا يصيفونه اببين  

دا) النييب صيلى هللا علييه وسيلم مين ق يل أميه يعفضيون أو  و يون عليى )مهيائنم أيب ح شة. وقيل ألن أاب ح شة حان مين أجي
أبنه يدعو إىل ع يا)ة الشيعفى يفييدون التغطيية عليى اليدعوة إىل ووحييد هللا وعياىل فمين ذليك قيوهلم مليا أ ا يم انشيقال القميف  

أمييف أمييف ابين أيب ح شيية أنييه رييا  سيحفحم ابيين أيب ح شيية  وقيول أيب سييفيان للنفييف اليييين حيانوا معييه يف حضييفة  فقيل  لقييد 
 ملك بين األصفف  . 

قال ابن أيب األص ع  يف  يه اآلية من ال ديع ضسن التنكيت و و أن يقصد املتكلم إىل ش،  ابليحف )ون يريه  يا يسيد  
 مسييده ألجييل نكتيية يف امليييحو  وييفجح جميئييه فقولييه وعيياىل (وأنييه  ييو  ب الشييعفى) خيي  الشييعفى ابليييحف )ون يري ييا ميين

 النجوم ألن العفب حان ظنف فينم  جل يعف  أبيب ح شة ع د الشعفى و)عا خلقا إىل ع ا)هتا  . 
   
 

 4212صفحة : 
 
وختصي  الشعفى ابليحف يف  اوه السو ة أنه وقدم ذحف الالت والعزى ومناة و ، مع يو)ات ومهيية ال مسيميات هليا حميا   

بطيال إهليية املالئكية و ي، مين املوجيو)ات اقيف)ات ا فييةو أعقيب ذليك قال وعاىل (إن  ، إال أيا  ييتمو ا) وأعق نا إب
إببطال ع ا)ة الكواحب وخزاعة أجيوا  أل يل مكية فلميا ع يدوا الشيعفى ظنيفت ع يا)ة الكواحيب يف احلجيازو وإث يات أهنيا 

وسييجدوا للشييمس وال   لوقيية   وعيياىل )ليييل علييى إبطييال إهليتنييا ألن املخلييول ال يكييون إهليياو وذلييك مثييل قولييه وعيياىل (ال
 للقمف واسجدوا   اليت خلقنن) مع ما يف لفظ الشعفى من مناس ة فواصل  يه السو ة. 

واإلويان بضمري الفصل يفيد قصف مفبوبية الشعفى على هللا وعاىل وذلك حناية عن حونه  ب ما يعتقدون أنه من وصففات  
ة ولك اآلك  املسندة إلينيا يف ميزاعمنمو ولييس لقصيف حيون الشعفىو أت  و  ب ولك اآلك  ومقد  ا وليست الشعفى  ب

 ب الشعفى عليى هللا وعياىل )ون ييريه ألهنيم مل يعتقيدوا أن للشيعفى  اب ييري هللا ضيفو ة أن ميننم مين ييزعم أن الشيعفى  بية 
 مع و)ة ومننم من يعتقد أهنا وتصف  بقطع النظف عن صفتنا. 
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[)  مليا اسيتويف 52[ وقوم نوح من ق ل إهنم حيانوا  يم أظليم وأطغيى]51أبقى][ ونو) فما 50(وأنه أ لك عا)ا األوىل] 
ما يستحقه مقام النيدا  عليى ابطيل أ يل الشيفك مين وكييي نم النييب صيلى هللا علييه وسيلم وطعيننم يف القيفانو ومين ع يا)ة 

ان معظيييم شيييأهنم يف  ييييه األصييينامو وقيييوهلم يف املالئكيييةو وفاسيييد معتقيييد م يف أميييو  اآلخيييفةو ويف املتصيييف  يف اليييدنياو وحييي
الضالالت ش ينا بشأن أمم الشفك ال ائدة نقل الكالم إىل هتديد م لو  أن ال هبيم ميا حيل بتليك األميم ال ائيدة فييحف 

 من ولك األمم أشنف ا عند العفب و م: عا)و ونو)و وقوم نوحو وقوم لوك. 
دة على ما يف صيحف موسيى وإبيفا يم واتميل حوهنيا  يا فموقع  يه ايفملة حموقع ايفمل اليت ق لنا يف احتمال حوهنا زائ 

  لته الصحف امليحو ة فإن إبفا يم حان بعد عا) ونو) وقوم نوحو وحان معاصفا للمؤوفكة عاملا هبالحنا. 
 ولكون  الك  ؤال  معلوما مل وقفن ايفملة بضمري الفصل.  
ا ف. ومعيىن حوهنيا أوىل ألهنيا أول العيفب ذحيفوا و يم أول ووصف عا) ب(األوىل) على اعت ا  عا) ايا للق يلة حما  و ظي 

 العفب ال ائدة و م أول أمة أ لكت بعد قوم نوح. 
وأمييا القييول أبن عييا)ا  يييه ملييا  لكييت خلفتنييا أميية أخييفى وييف  بعييا) إ م أو عييا) الثانييية حانييت يف زميين العمييالي  فليييس  

 بصحيح. 
سييابقة. وقييل (األوىل) صييفة عظميةو أت األوىل يف مفاوييب األميم قييوة ونيوز أن يكييون (األوىل) وصيفا حاشييفاو أت عيا)ا ال 

 وسعةو ووقدم التعفيف بعا) يف سو ة األعفا . 
 ووقدم ذحف نو) يف سو ة األعفا  أيضا.  
 ووقدم ذحف نوح وقومه يف سو ة ال عمفان ويف سو ة األعفا .  
ؤال  أسي   ألن عيا)ا ونيو)ا أشينف يف العيفب وأحثيف ذحيفا وإمنيا قيدم يف اآليية ذحيف عيا) ونيو) عليى ذحيف قيوم نيوح ميع أن  ي 

 بيننم و)اي  م يف بال) العفب. 
وقفأ ايفمنو  (عا)ا األوىل) إبظنا  ونوين (عا)ا) وحتقي  مهزة (األوىل). وقفأ و ش عن انفع وأبو عمفو (عا) لوىل) ري   

وين ميين (عييا)ا) يف الم (لييوىل). وقييفأه قييالون عيين انفييع مهييزة (األوىل) بعييد نقييل حفحتنييا إىل الييالم املعففيية وإ)يييام نييون التنيي
إبسكان مهيزة (األوىل) بعيد نقيل حفحتنيا إىل اليالم املعففية (عيا) ليوىل) عليى لغية مين ي يدل اليواو الناشيئة عين إشي ا  الضيمة 

 مهزاو حما قف  (فاستوى على سؤقه). 
 وقفأه عاصم ومحزة بدون ونوين على إ ا)ة اسم الق يلة.  وقفأ ايفمنو  (ونو)ا) ابلتنوين على إطالل اسم جد الق يلة علينا. 
ومجلة (إهنم  م حانوا أظلم وأطغى) وعليل يفملية (أ ليك عيا)ا) إىل اخف ياو وضيمري ايفميع يف (إهنيم حيانوا) نيوز أن يعيو)  

عييىن: أهنييم أظلييم إىل قييوم نييوحو أت حييانوا أظلييم وأطغييى ميين عييا) ونييو). ونييوز أن يكييون عائييد إىل عييا) ونييو) وقييوم نييوح وامل
وأطغى من قومك اليين حيبوك فتكون وسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم أبن الفسل مين ق ليه لقيوا مين أ نيم أشيد  يا لقييه 
ضمد صلى هللا عليه وسلمو وفيه إ يا  إىل أن هللا م ي  عليى أمية ضميد صيلى هللا علييه وسيلم فيال ينلكنيا ألنيه قيد  )خيول 

 ائنا. بقيتنا يف اإلسالم ع أبن
 وضمري الفصل يف قوله (حانوا  م أظلم) لتقوية ا ل.  
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 [)  54[ فغشا ا ما يشى]53(واملؤوفكة أ وى] 
 

 4213صفحة : 
 
واملؤوفكة صفة ملوصو  ضيو  يدل عليه اشتقال الوصف حما سيأيتو والتقديف: القفى املؤوفكةو و ، قفى قيوم ليوك   

و  ص وييم  . ووصفت يف سو ة بفا ة ابملؤوفكات ألن وصف مجع املؤن  نوز األ بع و ،  سدوم  و  عمو ة  و  ا)مة  
 أن نمع وأن يكون بصيغة املفف) املؤن . وقد صا   يا الوصف يال ا علينا ابلغل ة. 

 وذحفت القفى ابعت ا  ما فينا من السكان وفننا ومفاعاة للفواصل.  
لييوك ليكييون نظييريا ليييحف عييا) ونييو) وقييوم نييوح حمييا يف قولييه وعيياىل  ونييوز أن وكييون املؤوفكيية  نييا وصييفا لبمييةو أت ألميية 

(وجا  ففعون ومن ق له واملؤوفكات اب اطئة) فس يو ة احلاقة. واالئتفاك: االنقالبو يقال: أفكنا فاوفكت. واملعىن: اليت 
 خسف هبا فجعل عالينا سافلناو وقد وقدم ذحف ا يف سو ة بفا ة. 

 (أ وى) أت أسق  أت جعلنا  اوية. وانتصب (املؤوفكة) مفعول  
واإل وا : اإلسقاكو يقال: أ واه فنوىو ومعىن ذلك: أنه  فعنا يف ايفو ع سيقطت أو أسيقطنا يف ابطين األ ض وذليك  

 من أثف زالزل وانفجا ات أ ضية بفحانية. 
 ال تمام بعلة انقالهبا. ولكون املؤوفكة علما انتفى أن يكون بني (املؤوفكة) و(أ وى) وكفيف. ووقد  املفعول ل 
 ويشا ا: يطا ا وأصاهبا من أعلى.  
و(ما يشى) فاعل (يشا ا)و و(ما) موصولةو وج،  بصالهتا من ما)ة وصيغة الفعل الييت أسيند إلينياو وذليك ال يفييد  

 خلا جديدا زائدا على مفا) الفعل. 
ة وصييف فاعييل الفعييل فلييم نييد ل يانييه أحثييف ميين إعييا)ة واملقصييو) منييه التنويييل حييأن املييتكلم أ ا) أن ي ييني ابملوصييول والصييل  

الفعل إذ ال يستطا  وصفه. واليت يشا ا  و مطف من احلجا ة احملماةو و ، حجا ة بفحانية قييفت مين فو يات حياآلاب   
لينا حانت يف بال) م ومل وكن ملتن ة من ق ل قال وعاىل (ولقد أووا على القفية اليت أمطفت مطف السو ) وقال (وأمطفان ع

 حجا ة من سجيل). وفاضت علينا مياه يمفت بال) م فأص حت رفا ميتا. 
 وأفا) العطف بفا  التعقيب يف قوله (فغشا ا) إن ذلك حان بعقب أ وائنا.  
[) وففيع فيلكة ملا ذحف من أول السيو ة:  يا ريت  ابلنييب صيلى هللا علييه وسيلم مين ذليك  55(ف أت اال   بك وتما ى] 

صاح كم وما يوى) إىل قوله (لقد  أى من اايت  به الكلى). و ا يشيمله ويشيمل ييريه مين قوليه (وأنيه حقوله (ما ضل 
 و أضحك وأبكى) إىل قوله ( و  ب الشعفى) فإن ذلك خلي  من نعم وضد ا عليى نيو  اإلنسيان ويف جمموعنيا نعمية 

من قوله (وأنه أ ليك عيا)ا) إىل  نيا. فتليك نقيم مين  وعليم الفسول صلى هللا عليه وسلم وأمته مبنافع االعت ا  بصنع هللا. ع
الضالني والظاملني لنصف  سل هللاو وذلك نعمة على مجيع الفسل ونعمة خاصة ابلفسول صلى هللا عليه وسلم و ي، بشيا وه 
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 أبن هللا سينصييفهو فجميييع مييا عييد) ميين اليينعم علييى أقييوام واليينقم عيين اخييفين  ييو نعييم ضضيية للفسييول صييلى هللا عليييه وسييلم
 وللمؤمنني. 

و(أت) اسم استفنام يطلب به متييز متشيا ك يف أميف يعيم مبيا  ييز الي عض عيم ال قيية مين حيال ريت  بيه مسيتعمل  نيا يف  
التسييوية حناييية عييم وسيياوت مييا عييد) ميين األمييو  يف أهنييا نعييم علييى الفسييول صييلى هللا عليييه وسييلم إذ ليييس لواحييد ميين  يييه 

ول فاطمة بنت ا فشب  وقد سئلت: أت بنيك أفضل  ثكليتنم إن حنيت أ) ت املعدو)ات نق  عن نظائفه يف النعمة حق
 أينما أفضل  و أت إن حنت أ) ت جواب السؤالو وحقول األعشى:          

ابشييجع أخيياذ علييى الييد ف حكميييه                      فميين أت مييا ديت احلييوا)ث أفييفل واملقصييو) ميين  يييا االسييتفنام   
 ليه وسلم هبيه النعم. ويحري النيب صلى هللا ع

فاملعىن أنك ال حتصل لك مفية يف واحدة من اال   بك فإهنا سوا  يف اإلنعيامو وا طياب بقوليه ( بيك) األظنيف أنيه للنييب  
 صلى هللا عليه وسلم و و مناسب ليحف اآلال  واملواف  إلضافة ( ب) إىل ضمري املفف) املخاطب يف عف  القفان. 

يف قوله (ف أت اال   بك) لغري معني من الناسو أت املكيبني أت ابعت ا  أنه ال رلو ش،   يا  وجوزوا أن يكون ا طاب 
عد) سابقا عن نعمة ل عض الناس أو ابعت ا  عدم ختصي  اآلال  مبا س   ذحفه بل املفا) جنس اآلال  حما يف قوله وعياىل 

 (ف أت اال   بكما وكيابن). 
إىلو بكسييف اهلمييزة وبفتحنييا مييع فييتح الييالم مقصييو او ويقييال: إىلو وأيلو بسييكون الييالم واآلال : اليينعمو و ييو مجييع مفييف)ه:  

 فينما واخفه اي  متحفحةو ويقال: ألوو هبمز مفتوحة بعد ا الم ساحنة واخفه واو متحفحة مثل: )لو. 
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صييلى هللا عليييه وسييلم حييان (وتمييا ى)  والتمييا ت: التشييكك و ييو وفاعييل ميين املفييية فييإن حييان ا طيياب بقولييه ( بييك) للنيييب  

 مطاو  ما اه مثل التدافع مطاو  )فع يف قول املنخل:          
فييدفعتنا فيتيدافيعيييت                      مشيي، القطيياة إىل الغييديف واملعييىن: ف ييأت اال   بييك يشييككونكو و يييا ينظييف إىل   

يشككوك يف حصول اال   بيك الييت  ي، نعيم الن يوة والييت مننيا قوله وعاىل (أفتما ونه على ما يفى)و أت ال يستطيعون أن 
  ؤية جليل عند سد ة املنتنى. فالكالم مسول لتأييس املشفحني من الطمع يف الكف عننم. 

وإن حان ا طاب لغري معني حان (وتما ى) وفياعال مسيتعمال يف امل الغية يف حصيول الفعيلو وال يعيف  فعيل جميف) للميفا و  
 رتىو إذا شك. وإمنا يقال:ام

[) استئنا  ابتدائ، أو فيلكة ملا وقدم على اختال  االعت يا ين يف مفجيع اسيم اإلشيا ة 56( يا نييف من الني  األوىل] 
فيإن جعليت اسيم اإلشيا ة  اجعيا إىل القيفان فإنيه حلضيو ه يف األذ ييان ينيزل منزلية شي،  ضسيوس حاضيف ريي  يشيا  إليييهو 

 ا ق له وابتدا  ملا بعد اسم اإلشا ة على أسلوب قوله وعاىل ( يا بالغ للناس). فالكالم انتقال اقتضايب وننية مل
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والكيالم موجيه إألى املخياط ني مبعظيم ميا يف  ييه السيو ة فلييلك اقتصيف عليى وصيف الكيالم أبنيه نيييفو )ون أن يقيول:  
 نييف وبشريو حما قال يف اآلية األخفى (إن أان إال نييف وبشري لقوم يؤمنون). 

نييا  بعضيه صيفيح مثييل قوليه (ليجيزت اليييين أسيا وا مبيا عملييوا) اخلو وبعضيه وعيفيض حقولييه (وأنيه أ ليك عييا)ا األوىل) واإل 
 وقوله (وأن إىل  بك املنتنى). 

وإن جعلييت اسييم اإلشييا ة عائييدا إىل مييا وقييدم ميين أول السييو ة بتأويلييه ابمليييحو و أو إىل مييا مل ين ييأ بييه اليييت وييوىل وأعطييى   
من قوله (أم مل ين أ مبا يف صحف موسى) إىل  نا على حالم التأويلني املتقيدمنيو فتكيون اإلشيا ة إىل الكيالم  قليالو ابتدا 

 املتقدم ونزيال حلضو ه يف السمع منزلة حضو ه يف املشا دة ري  يشا  إليه. 
نف فييه. ولييلك جعيل و(النييف) حقيقته املخل عن حدوث حدث مضف ابملخل  ابلفيتح  و ومجعيه: نيي و  ييا  يو األشي 

 ابن جفي  ومجع من املفسفين اإلشا ة إىل ضمد صلى هللا عليه وسلم و و بعيد. 
ويطليي  النييييف علييى اإلنيييا  و ييو خييل املخييل علييى طفيقيية اقيياز العقليي،. قييال أبييو القاسييم الزجيياج،: يطليي  النييييف علييى  

ييف) أت إنيييا ت ومجعييه نييي  أيضيياو ومنييه قولييه وعيياىل اإلنيييا   يفيييد أنييه اسييم مصييد   ومنييه قولييه وعيياىل (فسييتعلمون حيييف نيي
(حيبت نو) ابلني )و أت ابملني ين. وإطالل نييف على ما  يو حيالم و يو القيفان أو بعيض اايويه جمياز عقلي،و أو اسيتعا ة 

 على  أت مجنو  أ ل اللغة و و حقيقة على  أت الزجاج،. 
كالم من معاين الشفائع األوىل حقول النيب  إن  ا أ) ك الناس من حالم واملفا) ابلني  األوىل: السالفةو أت أن معىن  يا ال 

 الن وة األوىل إذا مل وستح فاصنع ما شئت  أت من حالم األن يا  ق ل اإلسالم. 
[) وتنييزل  يييه ايفمليية ميين اليييت ق لنييا منزليية ال يييان لإلنيييا  اليييت 58[ ليييس هلييا ميين )ون هللا حاشييفة]57(أزفييت اآلزفيية] 

 ه ( يا نييف). وضمنه قول
فيياملعىن:  يييا نييييف آبزفيية قفبييتو ويف ذحييف فعييل القييفب فائييدة أخييفى زائييدة علييى ال يييان و يي، أن املنييي  بييه )ان وقتييهو فييإن:  

 أزفت معناه: قفب وحقيقته القفب املكانو واستعري لقفب الزمان لكثفة ما يعاملون الزمان معاملة املكان. 
 ل اإلنيا  لل دا  بتجنب الوقو  فيما يني  به. والتن يه على قفب املني  به من حما 
وج،  لفعل (أزفت) بفاعل من ما)ة الفعل للتنويل على السامع لتي ب النفس حل مي ب  كن يف وعيني  يه احملا)ثة  

 اليت أزفتو ومعلوم أهنا من األمو  املكفو ة لو و) ذحف ا عقب ذحف اإلنيا . 
احلا)ثييية حميييا يقيييال: نزليييت بيييه انزليييةو أو وقعيييت الواقعيييةو ويشييييته ياشييييةو والعيييفب ودنيييي  (اآلزفييية) بتأوييييل الوقعيييةو أو  

 يستعملون التأني  )اللة على امل الغة يف النو و ولعلنم  اعوا أن األنثى مصد  حثفة النو . 
ه زاي)ة والتعفيييف يف (اآلزفيية) وعفيييف ايفيينسو ومنييه زاي)ة هتويييل بتمييييز  يييا ايفيينس ميين بييني األجنيياس ألن يف استحضييا   

 هتويل ألنه حقي  ابلتدبف يف املخل  منه نظري التعفيف يف (احلمد  )و وقوهلم: أ سلنا العفاك. 
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والتمييا ت: التشييكك و ييو وفاعييل ميين املفييية فييإن حييان ا طيياب بقولييه ( بييك) للنيييب صييلى هللا عليييه وسييلم حييان (وتمييا ى)   

 قول املنخل:           مطاو  ما اه مثل التدافع مطاو  )فع يف
فييدفعتنا فيتيدافيعيييت                      مشيي، القطيياة إىل الغييديف واملعييىن: ف ييأت اال   بييك يشييككونكو و يييا ينظييف إىل   

قوله وعاىل (أفتما ونه على ما يفى)و أت ال يستطيعون أن يشككوك يف حصول اال   بيك الييت  ي، نعيم الن يوة والييت مننيا 
 سد ة املنتنى. فالكالم مسول لتأييس املشفحني من الطمع يف الكف عننم.  ؤية جليل عند 

وإن حان ا طاب لغري معني حان (وتما ى) وفياعال مسيتعمال يف امل الغية يف حصيول الفعيلو وال يعيف  فعيل جميف) للميفا و  
 وإمنا يقال:امرتىو إذا شك. 

ة ملا وقدم على اختال  االعت يا ين يف مفجيع اسيم اإلشيا ة [) استئنا  ابتدائ، أو فيلك56( يا نييف من الني  األوىل] 
فيإن جعليت اسيم اإلشيا ة  اجعيا إىل القيفان فإنيه حلضيو ه يف األذ ييان ينيزل منزلية شي،  ضسيوس حاضيف ريي  يشيا  إليييهو 

 اس). فالكالم انتقال اقتضايب وننية ملا ق له وابتدا  ملا بعد اسم اإلشا ة على أسلوب قوله وعاىل ( يا بالغ للن
والكيالم موجيه إألى املخياط ني مبعظيم ميا يف  ييه السيو ة فلييلك اقتصيف عليى وصيف الكيالم أبنيه نيييفو )ون أن يقيول:  

 نييف وبشريو حما قال يف اآلية األخفى (إن أان إال نييف وبشري لقوم يؤمنون). 
فيض حقولييه (وأنيه أ ليك عييا)ا األوىل) واإلنييا  بعضيه صيفيح مثييل قوليه (ليجيزت اليييين أسيا وا مبيا عملييوا) اخلو وبعضيه وعي 

 وقوله (وأن إىل  بك املنتنى). 
وإن جعلييت اسييم اإلشييا ة عائييدا إىل مييا وقييدم ميين أول السييو ة بتأويلييه ابمليييحو و أو إىل مييا مل ين ييأ بييه اليييت وييوىل وأعطييى   

قيدمنيو فتكيون اإلشيا ة إىل الكيالم قليالو ابتدا  من قوله (أم مل ين أ مبا يف صحف موسى) إىل  نا على حالم التأويلني املت
 املتقدم ونزيال حلضو ه يف السمع منزلة حضو ه يف املشا دة ري  يشا  إليه. 

و(النييف) حقيقته املخل عن حدوث حدث مضف ابملخل  ابلفيتح  و ومجعيه: نيي و  ييا  يو األشينف فييه. ولييلك جعيل  
 عليه وسلم و و بعيد.  ابن جفي  ومجع من املفسفين اإلشا ة إىل ضمد صلى هللا

ويطليي  النييييف علييى اإلنيييا  و ييو خييل املخييل علييى طفيقيية اقيياز العقليي،. قييال أبييو القاسييم الزجيياج،: يطليي  النييييف علييى  
اإلنيييا   يفيييد أنييه اسييم مصييد   ومنييه قولييه وعيياىل (فسييتعلمون حيييف نييييف) أت إنيييا ت ومجعييه نييي  أيضيياو ومنييه قولييه وعيياىل 

ابملني ين. وإطالل نييف على ما  يو حيالم و يو القيفان أو بعيض اايويه جمياز عقلي،و أو اسيتعا ة  (حيبت نو) ابلني )و أت
 على  أت مجنو  أ ل اللغة و و حقيقة على  أت الزجاج،. 

واملفا) ابلني  األوىل: السالفةو أت أن معىن  يا الكالم من معاين الشفائع األوىل حقول النيب  إن  ا أ) ك الناس من حالم  
 ن وة األوىل إذا مل وستح فاصنع ما شئت  أت من حالم األن يا  ق ل اإلسالم. ال
[) وتنييزل  يييه ايفمليية ميين اليييت ق لنييا منزليية ال يييان لإلنيييا  اليييت 58[ ليييس هلييا ميين )ون هللا حاشييفة]57(أزفييت اآلزفيية] 

 وضمنه قوله ( يا نييف). 
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أخييفى زائييدة علييى ال يييان و يي، أن املنييي  بييه )ان وقتييهو فييإن:  فيياملعىن:  يييا نييييف آبزفيية قفبييتو ويف ذحييف فعييل القييفب فائييدة 
 أزفت معناه: قفب وحقيقته القفب املكانو واستعري لقفب الزمان لكثفة ما يعاملون الزمان معاملة املكان. 

 والتن يه على قفب املني  به من حمال اإلنيا  لل دا  بتجنب الوقو  فيما يني  به.  
من ما)ة الفعل للتنويل على السامع لتي ب النفس حل مي ب  كن يف وعيني  يه احملا)ثة وج،  لفعل (أزفت) بفاعل  

 اليت أزفتو ومعلوم أهنا من األمو  املكفو ة لو و) ذحف ا عقب ذحف اإلنيا . 
ب ودنيييي  (اآلزفييية) بتأوييييل الوقعيييةو أو احلا)ثييية حميييا يقيييال: نزليييت بيييه انزليييةو أو وقعيييت الواقعيييةو ويشييييته ياشييييةو والعيييف  

 يستعملون التأني  )اللة على امل الغة يف النو و ولعلنم  اعوا أن األنثى مصد  حثفة النو . 
والتعفيييف يف (اآلزفيية) وعفيييف ايفيينسو ومنييه زاي)ة هتويييل بتمييييز  يييا ايفيينس ميين بييني األجنيياس ألن يف استحضييا ه زاي)ة  

  )و وقوهلم: أ سلنا العفاك. هتويل ألنه حقي  ابلتدبف يف املخل  منه نظري التعفيف يف (احلمد 
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والكالم اتمل ازفة يف الدنيا من جنس ما أ لك به عا) ونيو) وقيوم نيوح فني، استئصياهلم ييوم بيد و واتميل ازفية و ي،   

م يفونيه القيامة. وعلى التقيديفين فيالقفب ميفا) بيه التحقي  وعيدم االنقيالب مننيا حقوليه وعياىل (اقرتبيت السياعة) وقوليه (إهني
 بعيدا ونفاه قفي ا). 

ومجلة (ليس هلا من )ون هللا حاشفة) مسيتأنفة بيانيية أو صيفة ل(اآلزفية). و(حاشيفة) نيوز أن يكيون مصيد  بيوزن فاعلية   
 حالعافيةو وخائنة األعني وليس لوقعتنا حاذبة. واملعىن ليس هلا حشف. 

 اويييةو وابقعييةو و)ا ييةو أت ليييس هلييا حاشييف قييوت الكشييف ونيوز أن يكييون اسييم فاعييل قييفن هبيا  التأنييي  للم الغيية مثييل  
 فضال عمن )ونه. 

 والكشف نوز أن يكون مبعىن التعفية مفا) به اإلزالة مثل ويكشف الضفو وذلك ضد ما يقال: يشية الضف.  
حاشييفة) حناييية عيين فيياملعىن: ال يسييتطيع أحييد إزاليية وعيييد ا يييري هللاو وقييد أخييل أبهنييا واقعيية بقولييه (ليييس هلييا ميين )ون هللا   

 حتقي  وقوعنا. 
ونوز أن يكون الكشيف مبعيىن إزالية ا فيا و أت ال ي يني وقيت اآلزفية أحيد ليه قيد ة عليى ال ييان عليى حنيو قوليه وعياىل (ال  

نلينييا لوقتنيييا إال  ييو). فييياملعىن: أن هللا  يييو العييامل بوقتنيييا ال يعلمييه أحيييد إال إذا شيييا  أن يطلييع علييييه أحييدا مييين  سيييله أو 
 ته. مالئك

 و(من )ون هللا) أت يري هللاو و(من) مزيدة للتوحيدو و و متعل  ابلكون اليت ينوى يف خل ليس يف قوله (هلا).  
[) وففيييع علييى ( يييا نييييف ميين 61[ وأنييتم سييامدون]60[ ووضييحكون وال و كييون]59(أفميين  يييا احلييدي  وعج ييون] 

 عليه استفنام إنكا  وووبيخ. الني  األوىل) وما عطف عليه وبني به من بيان أو صفةو فف  
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 واحلدي : الكالم وا ل.  
واإلشا ة إىل ما ذحف مين اإلنييا  أبخ يا  الييين حييبوا الفسيلو فياملفا) ابحليدي  بعيض القيفان مبيا يف قوليه (أف نييا احليدي   

 أنتم مد نون). 
 عن اإلنكا . ومعىن العجب  نا االست عا) واإلحالة حقوله (أوعج ني من أمف هللا)و أو حناية   
 والضحك: ضحك االستنزا .  
 وال كا  مستعمل يف الزمه من خشية هللا حقوله وعاىل (ورفون لبذقان ي كون ويزيد م خشوعا).  
ومن  يا املعىن قول النيب صلى هللا عليه وسلم للمسلمني حي  حلوا رجف نو) يف يزوة و وك  ال ودخلوا مساحن اليين  

ابحني أن يصي كم مثل ما أصاهبم  و أت ضا عني   أن ال يصي كم مثيل ميا أصياهبم أو خاشيعني أن ظلموا إال أن وكونوا 
 يصي كم مثل ما أصاهبم. 

 واملعىن: وال ختشون سو  عياب اإلشفاك فتقلعوا عنه.  
مثيل بيه حيال وسامدون: من السمو) و و ما يف املف  من اإلعجاب ابلنفسو يقيال: ييد ال عيريو إذا  فيع  أسيه يف سيريهو  

 املتكل املعفض عن النصح املعجب مبا  و فيه رال ال عري يف نشاطه. 
وقيل السمو): الغنا  بلغة محريو واملعىن: ففحون أبنفسكم وتغنيون ابأليياين لقلية االحيرتاث مبيا وسيمعون مين القيفان حقوليه  

 (وما حانت صالهتم عند ال يت إال مكا  ووصدية) على أحد وفسريين. 
 اقيييفو  للقصيييفو أت  ييييا احليييدي  لييييس أ يييال ألن وقيييابلوه ابلضيييحك واالسيييتنزا  والتكيييييب وال ألن ال يتيييوب ووقيييد  

سامعهو أت لو قابلتم بفعلكم حالما يريه لكان لكم ش نة يف فعلكمو فأما مقابلتكم  يا احلدي  مبا فعلتم فال عي  لكيم 
 فينا. 

والتيوبيخ املفيفعني عليى اإلنييا  ابلوعييدو فيف  علييه أميف م ابلسيجو)   [) وففيع على اإلنكا  62(فاسجدوا   واع دوا] 
ألن ذلك التوبيخ من شأنه أن يعمي  يف قليوهبم فييكفنم عميا  يم فييه مين ال طيف واالسيتخفا  ابليداع، إىل هللا. ومقتضيى 

 وناس  الضمائف أن ا طاب يف قوله (فاسجدوا   واع دوا) موجه إىل املشفحني. 
وز أن يفا) به ا شية حقوله وعاىل (والنجم والشجف يسجدان). واملعيىن: أميف م اب ضيو  إىل هللا والكيف عين والسجو) ن 

وكييييب  سييوله وعيين إعفاضيينم عيين القييفان ألن ذلييك حلييه اسييتخفا  ريي  هللا وحييان علييينم ملييا )عييوا إىل هللا أن يتييدبفوا 
 وينظفوا يف )الئل صدل الفسول والقفان. 

فا) سجو) الصيالة واألميف بيه حنايية عين امليف أبن يسيلموا فيإن الصيالة شيعا  اإلسيالمو أال ويفى إىل قوليه ونوز أن يكون امل 
وعاىل (ما سلككم يف سقف قالوا مل نك من املصلني)و أت من اليين شأهنم الصالة. وقد جا  نظريه األمف ابلفحيو  يف قوليه 

 ت فيجوز فيه احملمالن. وعاىل (وإذا قيل هلم ا حعوا ال يفحعون) يف سو ة املفسال
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وعطف على ذلك أمف م بع ا)ة هللا ألهنيم إذا خضيعوا ليه حي  ا ضيو  ع يدوه ووفحيوا ع يا)ة األصينام وقيد حيان املشيفحون   

يع يدون األصينام ابلطيوا  حوهليا ومعفضييني عين ع يا)ة هللاو أال ويفى أهنيم عمييدوا إىل الكع ية فوضيعوا فينيا األصينام ليكييون 
 وافنم ابلكع ة طوافا مبا فينا من األصنام. ط
أو امليفا): واع يدوا الع ييا)ة الكاملية و ي، اليييت يفيف) هبييا ألن إشيفاك ييريه يف الع ييا)ة الييت يسيتحقنا إال  ييو حعيدم الع ييا)ة إذ  

 اإلشفاك إخالل ح ري بع ا)ة هللا قال وعاىل (واع دوا هللا وال وشفحوا به شيئا). 
حيحة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قفأ النجم فسجد فينا  أت عنيد قوليه (فاسيجدوا   واع يدوا)  وقد ث ت يف ا?اب  الص 

وسجد من حان معه من املسلمني واملشفحني إال شيخا مشفحا   و أمية بن خلف  أخي حفا من وفاب أو حصى فففعه إىل 
حياان يسيجدان عنيد  ييه اآليية يف القيفا ة يف جنته. قيال: يكفييين  ييا. و وت أن عميف بين ا طياب وع يد هللا بين مسيعو)  

 الصالة. 
ويف أحكام ابن العفيب أن ابن عمف سجد فيناو ويف الصحيحني والسنن عين زييد بين كبيت قيال قيفأت: الينجم عنيد النييب  

صييلى هللا عليييه وسييلم فلييم يسييجد فينييا. ويف سيينن ابيين ماجييه عيين أيب الييد )ا   سييجدت مييع النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم 
ى عشفة سجدة ليس فينا من املفصيل شي،   . وعين أيب بين حعيب: حيان اخيف فعيل النييب صيلى هللا علييه وسيلم ويفك إحد

السيجو) يف املفصيل. وعين ابين ع ياس: أن النييب صيلى هللا عليييه وسيلم مل يسيجد يف املفصيل منيي حتيول إىل املدينيةو وسييو ة 
 النجم من املفصل. 

يية فقيال ماليك: سيجدة الينجم ليسيت مين عيزائم القيفان  أت ليسيت  يا يسين واختلف العلميا  يف السيجو) عنيد  ييه اآل 
السجو) عند ا.  يا مفا)ه ابلعزائم وليس املفا) أن من سجو) القفان عزائم ومنه يريه عزائم  (عزائم) وصف حاشف  ومل 

وسييجدة سييو ة يييف سييجو) القييفان يف شيي،  ميين املفصييل  ووافقييه أصييحابه عييدا أبيين و ييب قفا ييا ميين عييزائم السييجو)   يي، 
 االنشقال وسجدة سو ة العل  مثل قول أيب حنيفة. ويف املنتقى: أنه قول ابن و ب وابن انفع. 

وقال أبو حنيفة:  ، من عزائم السجو). ونسب ابن العفيب يف أحكام القفان مثله إىل الشافع،  و و املعفو  يف حتب   
 الشافعية واحلنابلة. 

وسيلم فينيا وإن حيان األميف يف قوليه (فاسيجدوا) مففعيا عليى خطياب املشيفحني ابلتيوبيخ  وإمنا سيجد النييب صيلى هللا علييه  
ألن املسيييلمني أوىل ابلسيييجو)   وليعضيييد األميييف القيييوت ابلفعيييل لي يييا)  بيييه املشيييفحون. وقيييد حيييان ذليييك مييييحفا للمشيييفحني 

ييفوا عين النييب صيلى هللا عليييه  ابلسيجو)   فسيجدوا ميع النييب صيلى هللا علييه وسيلم ع نسيخ السيجو) فينيا بعيد ذليك فليم
 وسلم بعد اهلجفة  و ل زيد بن كبت وأيب بن حعب وعمل معظم أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم من أ ل املدينة. 

 بسم هللا الفمحن الفحيم  
 سو ة القمف  
 علييه وسييلم حييان يقييفأ اينيا بييني السييلف (سييو ة اقرتبيت السيياعة). ففيي، حييدي  أيب واقيد الليثيي،  أن  سييول هللا صييلى هللا 

 بقا  واقرتبت الساعة يف الفطف واألضحى  وهبيا االسم عنون هلا ال خا ت يف حتاب التفسري. 
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 ووسمى (سو ة القمف) وبيلك وفمجنا الرتميت. ووسمى (سو ة اقرتبت) حكاية ألول حلمة فينا.  
 (أم يقوليون حنين مجييع منتصيف) إىل قوليه (وأميف) و ، مكية حلنا عند ايفمنو   وعن مقاول: أنيه اسيتثىن مننيا قوليه وعياىل 

 قال: نزل يوم بد   ولعل ذلك من أن النيب صلى هللا عليه وسلم وال  يه اآلية يوم بد   . 
 و ، السو ة السابعة والثالثون يف وفويب نزول السو  عند جابف بن زيد  نزلت بعد سو ة الطا ل وق ل سو ة  .  
 فال أ ل العد). وعد) اينا  س و سون ابو 
وس ب نزوهلا ما  واه الرتميت عن أنس بن مالك قال  سأل أ ل مكة النيب صلى هللا عليه وسلم اية فانشي  القميف مبكية  

 فنزلت (اقرتبت الساعة وانش  القمف) إىل قوله (سحف مستمف)  . 
عنييد ضمييد صييلى هللا عليييه وسييلم ويف أسيي اب النييزول للواحييدت بسيينده إىل ع ييد هللا بيين مسييعو) قييال: انشيي  القمييف علييى  

فقالت قفيو  يا سحف ابن أيب ح شة سحفحم  فسألوا السفا   فقالوا نعم قيد  أينيا  فيأنزل هللا عيز وجيل (اقرتبيت السياعة 
 وانش  القمف) اآلايت. 

ألعيب وحان نزوهلا يف حيدو) سينة  يس ق يل اهلجيفة ففي، الصيحيح  أن عائشية قاليت: أنيزل عليى ضميد مبكية وإين يفا يية  
 (بل الساعة موعد م والساعة أ) ى وأمف). 
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وحانيت عقيد علينيا يف شيوال ق يل اهلجيفة بيثالث سينني  أت يف أواخييف سينة أ بيع ق يل اهلجيفة مبكية  وعائشية يومئيي بنييت   

اييية  سييت سيينني  وذحييف بعييض املفسييفين أن انشييقال القمييف حييان سيينة  ييس ق ييل اهلجييفة وعيين ابيين ع يياس حييان بييني نييزول
 (سينزم ايفمع ويلون الدبف) وبني بد  س ع سنني. 

  
 أيفاض  يه السو ة  
 وسجيل مكابفة املشفحني يف اآلايت امل ينة  وأمف النيب صلى هللا عليه وسلم ابإلعفاض عن مكابفهتم.  
 وإنيا  م ابقرتاب القيامة ومبا يلقونه حني ال ع  من الشدائد.  
ثاهلم من عياب الدنيا لتكيي نم  سل هللا وأهنم سيلقون مثل ما لق، أولئك إذ ليسيوا خيريا مين  وويحري م مبا لقيته األمم أم 

 حفا  األمم املاضية. 
 وإنيا  م بقتال ينزمون به  ع هلم عياب اآلخفة و و أشد.  
ل عيي   ووصييف بعييض وإعالمنييم إبحاطيية هللا علمييا أبفعيياهلم وأنييه جمييازينم شييف ايفييزا  وجميياز املتقييني خييري ايفييزا . وإث ييات ا 

 أحواله. 
 ويف خالل ذلك وكفيف التنويه هبدت القفان وحكمته.  
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[) ميين عييا)ة القييفان أن ينتنييز الففصيية إلعييا)ة املوعظيية والتفكييري حييني يتضييا ل وعليي  1(اقرتبييت السيياعة وانشيي  القمييف] 
يف مضيان ذلييك عليى وفيياوت يف  النفيوس ابليدنيا  ووفكييف فيميا بعييد امليوت ووعيري اذاهنييا ليداع، اهلييدى. فتتنييأ لق يول احليي 

اسيتعدا) ا وحييم حييان مثييل  يييا االنتنيياز سيي  ا يف إ ييان قلييوب قاسيي،  فييإذا أظنييف هللا اآلايت علييى يييد  سييول هللا صييلى هللا 
 عليه وسلم لتأييد صدقه شفع ذلك إبعا)ة التيحري حما قال وعاىل (وما نفسل ابآلايت إال ختويفا). 

ية نزلت شا دة على املشفحني بظنيو  ايية حيلى ومعجيزة مين معجيزات النييب صيلى هللا ومجنو  املفسفين على أن  يه اآل 
عليه وسلم و ، معجزة انشقال القمف. فف، صحيح ال خا ت وجامع الرتميت عين أنيس بين ماليك قيال  سيأل أ يل مكية 

لقمييف مبكيية فييفقتني  فنزلييت النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم أن يييفينم اييية فييأ ا م انشييقال القمييف  . زا) الرتميييت عنييه  فانشيي  ا
 (اقرتبت الساعة وانش  القمف) إىل قوله (سحف مستمف). 

 ويف  واية الرتميت عن ابن مسعو) قال  بينما حنن مع  سول هللا صلى هللا عليه وسلم مبىن فانش  القمف  .  
ليايل ميىن ليلية النفيف  . وفينيا   وظا فه أن ذلك يف موسم احل . ويف سرية احلليب حان ذلك ليلة أ بع عشفة  أت يف أواخف  

اجتمييع املشييفحون مبييىن وفييينم الوليييد بيين املغييرية  وأبييو جنييل  والعاصيي، بيين وائييل  والعاصيي، بيين  شييام  واألسييو) بيين ع ييد 
يغوث  واألسو) بن ع د املطلب  وزمعة بن األسو)  والنضف بن احلا ث فسألوا النيب صلى هللا عليه وسلم إن حنت صا)قا 

 قتني فانش  القمف  . فش  القمف فف 
والعمدة يف  يا التأويل على حدي  ع د هللا بن مسيعو) يف الصيحيح قيال:  انشي  القميف وحنين ميع النييب صيلى هللا علييه  

وسلم مبىن فانش  القمف ففقتني ففقة فول ايف يل وففقية )ونيه فقيال لنيا  سيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم  اشيندوا واشيندوا). 
يت عنيه  يعيين واقرتبيت السياعة وانشي  القميف  . قليت: وعين ابين ع ياس نصيف عليى أيب ق ييس ونصيف زا) يف  واية الرتمي
 على قعيقعان. 

و وت ثله عن عل، بن أيب طالب وابن ع اس وابن عمف وحييفة بن اليمان وأنيس بين ماليك وج يري بين مطعيم  و يؤال  مل  
 يكونييوا مبكيية ومل يسييلموا إال بعييد اهلجييفة ولكييننم مييا يشييندوا انشييقال القمييف ألن ميين عييدا عليييا وابيين ع يياس وابيين عمييف مل

 وكلموا إال عن يقني. 
وحثفة  واة  يا ا ل ودل على أنه حان خلا مستفيضا. وقال يف شفح املواقف:  و متواوف. ويف ع ا وه وسيامح لعيدم ويوفف  

 شفك التواوف. ومفا)ه: أنه مستفيض. 
الرتميت أن اآلية نزلت ق يل حصيول انشيقال القميف الواقيع مبكية مليا سيأل وظا ف بعض الفواايت حلدي  ابن مسعو) عند  

املشييفحون  سييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم اييية أو سييألوه انشييقال القمييف فييأ ا م انشييقال القمييف وإمنييا اصييل عنييد اقييرتاب 
 وخسف القمف) اآلية.  الساعة. و وت  يا عن احلسن وعطا  و و املعل عنه اب سو  يف سو ة القيامة (فإذا بفل ال صف

و يا ال ينايف وقو  انشقال القمف اليت سأله املشفحون ولكنه يري املفا) يف  ييه اآليية لكنيه ميؤول مبيا يف  وايتيه عنيد ييري  
 الرتميت. 

 وحلدي  انس بن مالك أن اآلية نزلت بعد انشقال القمف.  
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يت  ييو معجيزة حصييل يف الييدنيا. ويف ال خييا ت عين ابيين مسييعو) أنييه قييال  وعليى مجيييع ولييك الييفواايت فانشيقال القمييف اليي  

 ييس قييد مضييني اللييزام والييفوم وال طشيية والقمييف والييدخان  . وعيين احلسيين وعطييا  أن انشييقال القمييف يكييون عنييد القياميية 
 واختا ه القشريت  و وت عن ال لخ،. وقال املاو )ت:  و قول ايفمنو   وال يعف  ذلك للجمنو . 

 نشقال القمف معدو) يف م اح  املعجزات من حتب السرية و)الئل الن وة. وخل ا 
 وليس لفظ  يه اآلية صفاا يف وقوعه ولكنه ظا ف اآلية يقتضيه حما يف الشفا .  
فإن حان نزول  يه اآلية واقعا بعد حصول االنشقال حما اقتضاه حدي  ابن مسعو) يف جامع الرتميت فتصديف السيو ة  

 ساعة) لال تمام ابملوعظة حما قدمناه انفا إذ قد وقف  املقصو) من وصدي  املعجزة. ب(اقرتبت ال
فجعلت ولك املعجزة وسيلة للتيحري ابقرتاب الساعة على طفيقة اإل)ماج مبناس ة أن القمف حيائن مين الكائنيات السيماوية  

لوفييا انسييب ون يييه النيياس لالعت ييا  إبمكييان ذات النظييام املسييايف لنظييام ايفييو األ ضيي، فلمييا حييدث وغييري يف نظامييه مل يكيين مأ
 اضمحالل  يا العامل  وحان فعل املاض، مستعمال يف حقيقته. و وت أن حييفة بن اليمان قفأ  وقد انش  القمف  . 

وإن حيان نزوهليا ق يل حصيول االنشيقال حميا اقتضياه حيدي  أنيس بين ماليك فنيو إنييا  ابقيرتاب السياعة وانشيقال القمييف  
اك الساعة وميع اإل يا  إىل أن االنشيقال سييكون معجيزة مليا يسيألوه املشيفحون. وييفجح  ييا احملميل قوليه اليت  و من أشف 

 وعاىل عق ه (وأن يفوا اية يعفضوا ويقولوا سحف مستمف) حما سيأيت  نالك. 
قفب نزوهليا وإذ قد محل معظم السلف من املفسفين ومن خلفنم  يه اآلية على أن انشقال القمف حصل ق ل نزوهلا أو ب 

ف نا أن ن ني إمكان حصول  يا االنشقال مسيايفين لالحتمياالت الناشيئة عين  واايت ا يل عين االنشيقال إبطياال يفحيد 
 امللحدين  ووقفي ا لفنم املصدقني. 

فيجييوز أن يكييون قييد حييدث خسييف عظيييم يف حييفة القمييف أحييدثت يف وجنييه  ييوة الحييت للنيياظفين يف صييو ة شييقه إىل  
ا) حييىت ريييل أنييه منشيي  إىل قمييفين  فييالتع ري عنييه ابالنشييقال مطيياب  للواقييع ألن اهلييوة انشييقال وموافيي  نصييفني بيننمييا سييو 

 ملفأى الناس ألهنم  أوه حأنه مشقول. 
ونوز أن يكون قد حصل يف األف  بني يت القمف ويت الشمس مفو  جسم يياوت مين حنيو بعيض امليين ات حجيب  

ذليك ايفسيم عليى حنيو ميا يسيمى اب سيو  ايفزئي،  ولييس يف لفيظ أحا)يي  ضو  الشيمس عين وجيه القميف مبقيدا  ضيل 
 أنس بن مالك عند مسلم والرتميت  وابن مسعو) وابن ع اس عند ال خا ت ما يناحد ذلك. 

ومن املمكن أن يكون االنشقال حدك مفح ا من خسو  نصف، يف القمف على عا)ة ا سو  فحجيب نصيف القميف    
 لني قد حصل يف ايفو ساعة إذ سحاب مائ، أنعكس يف بفي  مائه صو ة القمف  سوفا ري  والقمف على يت أحد ايف

رالطييه النيياظف نصييفا اخييف ميين القمييف )ون حسييو  طالعييا علييى جنيية ذلييك ايف ييل  و يييا ميين يفائييب حييوا)ث ايفييو. وقييد 
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لقمف على أنه ان)  جدا وقد عففت حوا)ث من  يا الق يل ابلنس ة ألشعة الشمس ونوز أن ادث مثلنا ابلنس ة لضو  ا
 ذحفان ذلك عند قوله وعاىل (وإذ نتقنا ايف ل فوقنم) يف سو ة األعفا . 

ويؤييد  ييا ميا أخفجييه الطيلاين وابين مف)ويييه مين طفيي  عكفميية عين ابين ع يياس قيال:  حسيف القمييف عليى عنيد  سييول هللا  
 ية فسماه ابن ع اس حسوفا وقفي ا لنوعه. صلى هللا عليه وسلم فقالوا: سحف القمف فنزلت (اقرتبت الساعة) اآل

و يييا الوجييه ال ينييايف حييون االنشييقال معجييزة ألن حصييوله يف وقييت سييأهلم ميين النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم اييية وإهلييام هللا  
إاي ييم أن يسييألوا ذلييك يف حييني وقييديف هللا حييا  يف حونييه اييية صييدل. أو ألن الييوح، إىل النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم أبن 

 م بييه ق ييل حصييوله )ليييل علييى أنييه مفسييل ميين هللا إذ ال ق ييل للفسييول صييلى هللا عليييه وسييلم مبعففيية أوقييات ظييوا ف يتحييدا
التغريات للكواحب. وهبيا الوجه يظنف اختصا  ظنو  ذليك مبكية )ون يري يا مين العيامل  وإميا عليى الوجيه األول فإمنيا مل 

إليه إذ حان ذلك ليال و و وقت يفلة أو نوم وألن القمف ليس  يشعف به يري أ ل مكة من األ ض ألهنم مل يكونوا متأ  ني
ظنيو ه يف حييد واحييد أل يل األ ض فييإن مواقيييت طلوعييه ختتليف ابخييتال  ال لييدان يف سياعات الليييل والننييا  ويف مسييامته 

 السما . 
يف وفويب األخ ا  أن  قال ابن حيسان:  و على التقد  والتأخري. ووقديفه: انش  القمف واقرتبت الساعة  أت ألن األصل 

 نفت على وفوي نا يف الوقو  وأن حان العطف ابلواو ال يقتض، وفوي ا يف الوقو . 
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وانشيي  مطيياو  شييقه  والشيي : فييفج ووفييفل بييني أ)  جسييم مييا رييي  ال ونفصييل قطعيية جممييو  ذلييك ايفسييم عيين ال قييية    

 ويسمى أيضا وصدعا حما يقع يف عو) أو جدا . 
إطالل االنشييقال علييى حييدوث  ييوة يف سييطح القمييف إطييالل حقيقيي، وإطالقييه علييى انطميياس بعييض ضييوئه اسييتعا ة  فيي 

 وإطالقه على وففقة نصفني جماز مفسل. 
واالقرتاب أصله صييغة مطاوعية  أت ق يول فعيل الفاعيل  و يو  نيا للم الغية يف القيفب فيإن محيل عليى حقيقية القيفب فنيو  

ساعة فيما أييت من الزمان قفاب نس يا ابلنس ة ملا مضى من الزمان ابتدا  من خل  السما  قفب اعت ا ت  أت قفب حلول ال
واأل ض على حنو قول النيب صلى هللا عليه وسلم  بعثت أان والساعة حناوني  وأشا  بس اوه والوسطى فإن حتديد املدة من 

جد يف حتب الينو) م يين عليى احلسيد والتومهيات  وقت خل  العامل أو من وقت خل  اإلنسان أمف ال ق ل للناس به وما يو 
 قال ابن عطية:  وحل ما يفوى من التحديد يف عمف الدنيا فضعيف وا ن  اه. 

وفائدة  يا االعت ا  أن يق ل الناس على ن ي الشفك وعلى االستكثا  من األعمال الصياحلات واجتنياب اآلكم لقيفب ييوم  
 ايفزا . 
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قيت فنيا   ييا العيامل. ونيوز أن ييفا) ابلسياعة سياعة معنيو)ة أنيي وا هبيا يف اايت حثيرية و ي، والسياعة: عليم ابلغل ية عليى و  
 ساعة استئصال املشفحني بسيو  املسلمني. 

وأن محل القفب على اقاز  أت الداللية عليى اإلمكيان  فياملعىن: اوضيح للنياس ميا حيانوا ندونيه ضياال مين فنيا  العيامل فيإن  
 قناعا إبمكان أمثاهلا اليت  ، أقوى مننا. حلصول املثل والنظائف إ

 وعطف (وانش  القمف) عطف مجلة على مجلة.  
وا ل مستعمل يف الزم معناه و و املوعظة إن حانت اآلية نزلت بعد انشقال القمف حما وقدم ألن علمنم بيلك حاصل  

ن مين أميا ات حليول السياعة أن يقيع خسيف يف فليسوا راجة إىل إلفا)هتم حكم  يا ا ل وإمنا  م راجية إىل التييحري أب
القمييف مبييا وكييف ت مييوعظتنم بييه حقولييه وعيياىل (فييإذا بييفل ال صييف وخسييف القمييف) اآلييية إذ مييا أيمييننم أن يكييون مييا وقييع ميين 
انشقال القمف أميا ة عليى اقيرتاب السياعة فميا االنشيقال إال نيو  مين ا سيف فيإن أشيفاك السياعة وعالماهتيا ييري ضيدو)ة 

  القفب وال عد من مشفوطنا. األزمنة يف
[)  نوز أن يكون ويييال لإلخ ا  ابنشقال القمف فيكون املفا) ب(اية) يف 2(وإن يفوا اية يعفضوا ويقولوا سحف مستمف] 

قوله (وإن يفوا اية) القمف. فقد جا  يف بعيض اآلك : أن املشيفحني مليا  أوا انشيقال القميف قيالوا:   ييا سيحف ضميد بين أيب  
ويف  واية قالوا: قد سحف ضمد القمف  ونوز أن يكون حالما مستأنفا من ذحيف أحيوال وكييي نم ومكيابفهتم وعليى  ح شة  

 حال الوجنني فإن وقو  اية  و و نكفة يف سيال الشفك يفيد العموم. 
 وج،  هبيا ا ل يف صو ة الشفك للداللة على أن  يا )يدهنم و)أهبم.  
يييري ميييحو  يف الكييالم )ال عليييه املقييام و ييو املشييفحون  حمييا جييا  يف مواضييع حثييرية ميين  وضييمري (يييفوا) عائييد إىل ضييمري 

القفان  مع أن قصة انشقال القمف وطعننم فينا مشنو  يومئيي معفوفية أصيحابه  فنيم مسيتمفون علييه حلميا  أوا ايية عليى 
 صدل الفسول صلى هللا عليه وسلم. 

الييت  ييو جمياز يف اليزوال والسييني والتيا  للتقويية يف الفعييل  أت ال  ووصيف (مسيتمف) نيوز أن يكييون مشيتقا مين فعييل ميف 
ي قى القمف منشقا. ونوز أن يكون مشتقا من امليفة بكسيف املييم  أت القيوة  والسيني والتيا  للطليب  أت طليب لفعليه ميفة  

 أت قوة  أت متكننا. واملعىن:  يا سحف معفو  متكف   أت معنو)ا منه مثله. 
أ وا  م)  يا إخ يا  عين حياهلم فيميا مضيى بعيد أن أخيل عين حياهلم يف املسيتق ل ابلشيفك الييت يف قوليه  (وحيبوا واو عوا 

(وإن يفوا اية يعفضوا). ومقابلة ذلك هبيا فيه ش ه احت اك حأنه قيل: وإن يفوا اية يعفضوا ويقولوا: سحف  وقد  أوا اآلايت 
 وسيكيبون ويت عون أ وا  م. وأعفضوا وقالوا: سحف مستمف  وحيبوا واو عوا أ وا  م 

وعطيف (واو عيوا أ يوا  م) عطيف العلية علييى املعليول ألن وكييي نم ال )افيع هليم إلييه إال او ييا  ميا هتيواه أنفسينم مين بقييا   
 حاهلم على ما ألفوه وعندوه واشتنف )وامه. 
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 الظين)  حيي  إن اهليوى اسيم جينس يصيدل ابلواحيد ومجع األ وا  )ون أن يقول واو عوا اهلوى حما قيال (إن يت عيون إال  

واملتعد)  فعدل عن اإلففا) إىل ايفمع ملزاوجة ضمري ايفميع املضيا  إلييه  ولإلشيا ة إىل أن هليم أصينافا متعيد)ة مين اهليوا : 
ميين حييب الفائسيية  وميين حسييد املييؤمنني علييى مييا اات ييم هللا  وميين حييب او ييا  مليية اابئنييم  وميين ض يية أصيينامنم  وإلييف 

 عوائد م  وحفاجل على أنفتنم. ل
[)  يا ويييل للكالم الساب  من قوله (وإن يفوا اية يعفضوا) إىل قوله (أ وا  م)  فنيو اعيرتاض بيني 3(وحل أمف مستقف] 

 مجلة (وحيبوا) ومجلة (ولقد جا  م من األن ا )  والواو اعرتاضية و و جا  جمفى املثل. 
عليى جينس عيال ومثليه شي،   وموجيو)  وحيائن  ويتخصي  ابلوصيف حقوليه  و(حل) من أيا  العموم. وأمف: اسم يدل 

وعاىل (إذا جا  م أمف من األمن أو ا و  أذاعوا به) وقد يتخصي  ابلعقيل أو العيا)ة حميا ختصي  شي،  يف قوليه وعياىل 
تحقيي  اك  عيين  يييح عييا) (وييدمف حييل شيي، ) أت ميين األشيييا  القابليية للتييدمري. و ييو  نييا يعييم األمييو  ذوات التييأثري  أت و

موا ينا ووظنف خصائصينا وليو اعرتضيتنا عيوا ض وعطيل حصيول اك  يا حينيا حعيوا ض مانعية مين ظنيو  خصائصينا  أو 
مدافعات يفا) مننا إزالة نتائجنا فإن املؤثفات ال ول   أن وتغلب على ولك املوانع واملدافعات يف فف  متكننا مين ظنيو  

 اآلك  وا صائ . 
ال الرت)) اك  املا ية بني ظنو  وخفا  إىل إابن التمكن من ظنو  اك  ا  رالية سيري السيائف إىل والكالم متثيل ش نت ح 

املكان املطلوب يف  تلف الطفل بني بعد وقفب إىل أن يستقف يف املكان املطلوب. و ، متثيلية مكنية ألن الرتحيب الييت 
 )  معناه و و وصف مستقف. يدل على احلال املش نة هبا حي  و مز إليه بيحف ش،  من  وا

 ومن  يا املعىن قوله وعاىل (لكل ن إ مستقف وسو  وعلمون) وقد أخيه الكميت بن زيد يف قوله:           
فاآلن صفت إىل أم،                      ة واألميو  إىل مصيائف فياملفا) ابالسيتقفا  الييت يف قوليه (مسيتقف) االسيتقفا  يف   

 الدنيا. 
 فيض ابإل ا  إ ا  إىل أن أمف )عوة ضمد صلى هللا عليه وسلم سريسخ ويستقف بعد وقلقله. ويف  يا وع 
 ومستقف: بكسف القا  اسم فاعل من استقف  أت قف  والسني والتا  للم الغة مثل السني والتا  يف استجاب.  
ل أميف) عطفيا عليى السياعة. والتقيديف: وقفأ ايفمنو  بففع الفا  من (مستقف). وقفأه أبو جعفف لفض الفا  على جعل (حي 

 واقرتب حل أمف. وجعل (مستقف) صفة أمف. 
واملعييىن: أن إعفاضيينم عيين اآلايت وافييرتا  م علينييا أبهنييا سييحف وحنييوه ووكيييي نم الصييا)ل ومتييالؤ م علييى ذلييك ال يييو ن   

مثاليه احلي  ميين االنتصيا  والتمييام وقعنيا يف النفيوس وال يعييول إنتاجنيا. فيأمف النيييب صيلى هللا عليييه وسيلم صيائف إىل مصييري أ
واقتنييا  النيياس بييه ووزايييد أو اعييه  وأن او يياعنم أ ييوا  م واخييتالل معيياذيف م صييائف إىل مصييري أمثالييه ال اطليية ميين االذيييال 

 واالفتضاح وانتقا  األو ا . 
 لنظف املرت))ين. وقد وضمن  يا التيييل إبمجاله وسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم وهتديدا للمشفحني واستدعا   
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[) عطيييف عليييى مجلييية (وحييييبوا واو عيييوا 5[ حكمييية ابلغييية فميييا وغييين النيييي ]4(ولقيييد جيييا  م مييين األن يييا  ميييا فييييه مز)جيييف] 
أ ييوا  م) أت جييا  م يف القييفان ميين أن يييا  األمييم مييا فيييه مز)جييف هليييؤال   أو أ يييد ابألن ييا  احلجيي  الييوا )ة يف القيييفان  أت 

 ال القمف. و(من األن ا ) بيان ما فيه مز)جف قدم على امل ني و(من) بيانية. جا  م ما  و أشد يف احلجة من انشق
واملز)جف: مصد  ميم،  و و مصاغ بصيغة اسم املفعول اليت فعله زائد على ثالثة أحيف . واز)جيفه مبعيىن زجيفه  وميا)ة  

از)ا)  أت ميا فييه ميانع هليم مين ا وكياب االفتعال فيه للم الغة. والدال بدل من ات  االفتعال اليت و دل بعيد اليزات إال مثيل 
ما ا وك وه. واملعىن: ما  و زاجف هلم فجعل االز)جا  مظفوفيا فييه جميازا للم الغية يف مالزمتيه ليه عليى طفيقية التجفييد حقوليه 

 وعاىل (لقد حان لكم يف  سول هللا أسوة حسنة) أت  و أسوة. 
 و(حكمة ابلغة) بدل من (ما)  أت جا  م حكمة ابلغة.  
واحلكمية: إوقيان الفنييم وإصيابة العقيل. واملييفا)  نيا الكييالم الييت يتضيمن احلكميية ويفييد سيامعه حكميية  فوصيف الكييالم  

 ابحلكمة جماز عقل، حثري االستعمال  ووقدم يف سو ة ال قفة  (ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا حثريا). 
 وال الغة: الواصلة  أت واصلة إىل املقصو) مفيدة لصاح نا.  
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 وفف  عليه قوله (فما وغين الني )  أت جا  م ما فيه مز)جف فلم يغن ذلك  أت مل اصل فيه اإلقال  عن ضالهلم.   
و(ما) حتتمل النف،  أت ال وغين عننم النيي  بعيد ذليك. و ييا متنييد لقوليه (فتيول عيننم)  فاملضيا   للحيال واالسيتق ال   

وى أن ولك األن ا  مل وغين عيننم فيميا مضيى بطفيي  األحيفى  ألنيه إذا حيان ميا جيا  م مين أت ما  ، مغنية  ويفيد ابلفح
األن ا  ال يغين عننم من االنزجا  شيئا يف احلال واالستق ال فنيو مل يغين عيننم فيميا مضيى إذ ليو أييىن عيننم ال وفيع الليوم 

 علينم. 
ميين أمثياهلم املكييابفين املصيفين  أت ال ينييا  هليم يف ولييك واتميل أن وكيون (مييا) اسيتفنامية لإلنكييا   أت مياذا فيييد النيي   

األن ا    (ما) على  يا يف ضل نصب على املفعول املطل  ل(وغن)  وحي  ما أضيف إليه (ما). والتقديف: فأت ينيا  
نتفعوا هبيم وألن وغين الني  و و املخل مبا يسو   فإن األن ا  وتضمن إ سال الفسل من هللا مني ين لقومنم فما أينو م ومل ي

 األن ا  فينا املوعظة والتحييف من مثل صنيعنم فيكون. 
فاملفا) ب(الني ) اايت القفان  جعلت حل اية حالنييف: ومجعت على ني   ونوز أن يكون مجع نييف مبعىن اإلنييا  اسيم  

 مصد   ووقدم عنه قوله وعاىل ( يا نييف من الني  األوىل) يف اخف سو ة النجم. 
عننم) وففيع على (فميا وغيين النيي )  أت أعيفض عين جميا)لتنم فيإهنم ال وفيدينم النيي  حقوليه (فيأعفض عمين ويوىل  (فتول 

عين ذحييفان)  أت أنييك قييد بلغيت فمييا أنييت مبسييؤول عيين اسيتجابتنم حمييا قييال وعيياىل (فتييول عيننم فمييا أنييت مبلييوم). و يييه 
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)ا  الفسيالة. وال وعلي  هلييه اآليية أبحكيام قتياهلم إذ مل يكين وسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم ووطمني ليه أبنيه ميا قصيف يف أ
 السيال له وال حدثت )واعيه يومئي فال وجه للقول أبهنا منسوخة. 

[ منطعني إىل الدا  يقول 7[ خشعا أبصا  م رفجون من ايفداث حأهنم جفا) منتشف]6(يوم يد  الدا  إىل ش،  نكف] 
اين ألن املييف ابلتيويل ميؤذن بغضييب ووعييد فمين شييأنه أن يثيري يف نفيس السييامع [) اسيتئنا  بيي8الكياففون  ييا ييوم عسييف]

وساؤال عن جممل  يا الوعيد. و ييا االسيتئنا  وقيع معرتضيا بيني مجلية (ولقيد جيا  م مين األن يا ) ومجلية (حييبت قي لنم 
 قوم نوح). 

ول الكياففون  ييا ييوم عسيف) ليحصيل وإذ قد حان املتوعد به شيئا اصل يوم القيامية قيدم الظيف  عليى عامليه و يو (يقي  
بتقد ه إمجال يفصله بعض التفصيل ما ييحف بعده  فإذا يع السامع  يا الظف  علم أنيه ظيف  أل يوال وييحف بعيده  ي، 
وفصيل ما أمجله قوله (فتول عننم) من الوعيد ري  ال اسن وقع ش،   ا يف  يه ايفملة  يا املوقيع ييري  ييا الظيف   

ا  الكالم يري موثول العفى  وانظف حيف مجع فيميا بعيد قوليه (ييوم ييدعو اليداع،) حثيريا مين األ يوال اخيي ولوال وقد ه يف
 بعضنا رجز بعض رسن اوصال ينقل حل مننا ذ ن السامع إىل اليت بعده من يري شعو  أبنه يعد) له أشيا . 

 وقد عد س عة من مظا ف األ وال.  
هنم ضضفون إىل احلساب  ألن مفعول (يدعو) ضيو  بتقديف: يدعو م الداع، بداللية أوهلا: )عا  الداع، فإنه مؤذن أب 

 ضمري (عننم) على وقديف احمليو . 
الثاين: أنه يدعو إىل ش،  عظيم ألن ما يف لفظ (ش، ) من اإلهبام يشعف أبنه منيول  وميا يف ونكيريه مين التعظييم نسيم  

 ذلك اهلول. 
 أت موصو  أبنه ونكفه النفوس ووكف ه.  وكلثنا: وصف ش،  أبنه (نكف)  
والنكييف بضييمتني: صييفة  و يييا الييوزن قليييل يف الصييفات  ومنييه قييوهلم:  وضيية أنييف  أت جديييدة مل وفعنييا املاشييية  و جييل  

شلل  أت خفيف سفيع يف احلاجات  و جل سجح  يم ق ل احلا   أت يح  وانقة أجد: قوية موثقة فقا  الظنف  ونوز 
 مة فينا للتخفيف وبه قفأ ابن حثري  نا. إسكان عني الكل

و ابعنييا: (خشييعا أبصييا  م) أت ذليليية ينظييفون ميين طييف  خفيي، ال وث ييت أحييداقنم يف وجييوه النيياس  و يي، نظييفة ا ييائف  
 املفتضح و و حناية ألن ذلة اليليل وعزة العزيز وظنفان يف عيوهنما. 

بعضينم بي عض مين شيدة ا يو  زاي)ة عليى ميا يفييده التشي يه  وخامسنا: وش يننم ابيففا) املنتشيف يف االحتظياجل واسيتتا  
 من الكثفة والتحفك. 

وسا)سنا: وصفنم مبنطعني  واملنطع: املاش، سفيعا ما)ا عنقه  و ، مشية مييعو  ييري ملتيف إىل شي،   يقيال:  طيع  
 وأ طع. 
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مين خيو . و(عسيف): صيفة مشي نة مين العسيف و يو  وسابعنا: قوهلم ( يا يوم عسف) و و قول من أثف ميا يف نفوسينم  

الشدة والصعوبة. ووصف اليوم ب(عسف) وصف جمازت عقل، ابعت ا  حونه زماان ألمو  عسف شيديدة مين شيدة احلسياب 
 وانتظا  العياب. 

 وأهبم (ش،  نكف) للتنويل  وذلك  و أ وال احلساب وإ انة الدفع ومشا دة ما أعد هلم من العياب.  
شييعا أبصيييا  م) علييى احلييال مييين الضييمري املقيييد  يف (يييد  الييدا ) وإميييا ميين ضييمري (رفجيييون) مقييدما عليييى وانتصييب (خ 

 صاح ه. 
وقييفأ انفييع وابيين حثييري وابيين عييامف وعاصييم وأبييو جعفييف (خشييعا) بصيييغة مجييع خاشييع. وقييفأه أبييو عمييفو ومحييزة والكسييائ،  

  الفياعلني إذا وقيدمت عليى ايفماعية التوحييد ويعقوب وخلف (خاشيعا) بصييغة اسيم الفاعيل. قيال الزجياج:  ليك يف أييا
والتيحري حنو خاشعا أبصا  م. ولك التوحيد والتأني  حنو قفا ة ابن مسعو) (خاشعة أبصيا  م) وليك ايفميع حنيو (خشيعا 

 أبصا  م)  اه. 
الميية و(أبصييا  م) فاعييل (خشييعا) وال ضييري يف حييون الوصييف الفافييع للفاعييل علييى صيييغة ايفمييع ألن احملضييو   ييو حلييال ع 

ايفمع والتثنية للفعل إذا حان فاعله الظا ف مجعيا أو مثيىن  ولييس الوصيف حييلك  حميا ن يه علييه الفضي، عليى إنيه إذا حيان 
الوصف مجعا مكسفا  وحان جا اي على موصو   و مجيع  فففيع االسيم الظيا ف الوصيف اقميو  أوىل مين  فعيه ابلوصيف 

 ك حقول امف  القيس:          اقمو  املفف) على ما اختا ه املل) وابن مال
 وقوفا هبا ص ح، على مطينم وشا د  يا القفا .   
 وقوله (يقول الكاففون) إظنا  يف مقام اإلضما  لوصفنم هبيا الوصف اليميم وفيه وفسري الضمائف السابقة.  
األ ض  حما قيال (مننيا واألجداث: مجع جدث و و القل  وقد جعل هللا خفوج الناس إىل احلشف من مواضع )فننم يف  

خلقناحم وفينا نعيدحم ومننا ذفجكم ات ة أخفى) فيعا) خل  حل ذات من الرتاب اليت فييه بقيية مين أجيزا  ايفسيم و ي، 
 ذ ات يعلمنا هللا وعاىل. 

 وايففا): اسم مجع واحدة جفا)ة و ، حشفة ذات أجنحة أ بعة مطوية على جن ينا وأ جل أ بعة  أصفف اللون.  
شف: املن   على وجه األ ض. واملفا)  نيا اليديب و يو فيفاخ ايفيفا) ق يل أن وظنيف ليه األجنحية ألنيه ريفج مين ثقيب يف واملنت 

األ ض  ، م يضات أصوله فإذا مت خلقه خفج من األ ض يزحف بعضه فول بعض قال وعاىل (يو يكون النياس حيالففاش 
س ميين الق ييو  مرتاحمييني هبيئيية خييفوج ايفييفا) متعيياظال يسييري يييري امل ثييوث) و يييا التشيي يه متثيليي، ألنييه وشيي يه  يئيية خييفوج النييا

 ساحن. 
[) اسييتئنا  بييياين انشييئ عيين قولييه (ولقييد جييا  م ميين 8(حيييبت قيي لنم قييوم نييوح فكيييبوا ع ييدان وقييالوا جمنييون واز)جييف]  

النازلية ق يل  ييه  األن ا  ما فييه مز)جيف) فيإن مين أشينف ا وكيييب قيوم نيوح  سيوهلم  وسي   اإلن يا  بيه يف القيفان يف السيو 
السيو ة. وا يل مسييتعمل يف التييحري وليفييف  علييه مييا بعيده. فاملقصييو) النعي، علييينم عيدم از)جييا  م مبيا جييا  م مين األن ييا  

 بتعدا) بعض املنم من ولك األن ا . 
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وعياىل (وأن  وفائدة ذحف الظف  (ق لنم) وقفيف وسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم  أت أن  يه شنشينة أ يل الضيالل حقوليه 
يكيبوك فقد حيبت  سل من ق ليك) أال ويفى أنيه ذحيف يف وليك اآليية قوليه (مين ق ليك) نظيري ميا  نيا ميع ميا يف ذليك مين 

 التعفيض أبن  ؤال  معفضون. 
واعلم أنه يقال: حيب  إذا قال قوال يدل على التكييب  ويقال حيب أيضا  إذا اعتقد أن يريه حاذب قال وعاىل (فإهنم  

نك) يف قيفا ة ايفمنييو  بتشيديد اليييال  واملعنييان ضييتمالن  نيا  فييإن حيان فعييل (حييبت)  نييا مسيتعمال يف معييىن ال يكييبو 
القول ابلتكييب  فإن قوم نوح شافنوا نوحا أبنه حاذب  وإن حان مستعمال يف اعتقا) م حيبيه  فقيد )ل عليى اعتقيا) م 

 ابلطوفان. إعفاضنم عن إنيا ه وإمهاهلم االنضوا  إليه عندما أني  م 
 وعف  (قوم نوح) ابإلضافة إىل ايه إذ مل وكن لبمة يف زمن نوح اسم يعففون به.  
 وأسند التكييب إىل مجيع القوم ألن اليين صدقوه عد) قليل فإنه ما امن به إال قليل حما وقدم يف سو ة  و).  
   
 

 4223صفحة : 
 
فصيييل وكيييي نم إايه أبهنييم قييالوا (جمنيون واز)جييف)  علييى اإلخ ييا  أبهنييم  والفيا  يف قولييه (فكيييبوا ع ييدان) لتففيييع اإلخ يا  بت  

حيبوه على اإلمجال  وإمنا ج،  هبيا األسلوب ألنه ملا حان املقصو) من ا ل األول وسيلية الفسيول صيلى هللا علييه وسيلم 
هللا علييه وسييلم يف أنييه  فيف  عليييه اإلخ يا  رصييول املشياهبة بييني وكييييب قيوم نييوح  سيوهلم ووكييييب املشييفحني ضميدا صييلى

وكييب ملن أ سله هللا واصطفاه ابلع و)ية ا اصية  ويف أنيه وكيييب مشيوب ب نتيان إذ قيال حيال الفيفيقني لفسيوله: جمنيون  
ومشيوب ب ييا ة إذ اذى حيال الفيفيقني  سييوهلم واز)جيفوه. فمحيل التففييع  يو وصييف نيوح بع و)يية هللا وكف يا ليه  واإلخ ييا  

وا عليه وصفه ابيفنون  واعتدوا عليه ابألذى واالز)جا . فأصل وفحيب الكيالم: حييبت قي لنم قيوم نيوح عن قومه أبهنم افرت 
فقيالوا: جمنييون واز)جيف. وملييا أ ييد اإل ييا  إىل وسيلية الفسييول صيلى هللا عليييه وسيلم ابتييدا  جعيل مييا بعيد التسييلية مففعيا بفييا  

 الم ينيا عن الفا  إذ حان يقول: حيبت قوم نوح ع دان. التففيع ليظنف قصد استقالل ما ق له ولوال ذلك لكان الك
وأعيد فعل (حيبوا) إلفا)ة ووحيد التكييب  أت  و وكييب قوت حقوله وعاىل (وإذا بطشتم بطشتم ج ا ين) وقوله ( بنيا  

  ؤال  اليين أيوينا م حما يوينا)  وقول األحو :          
ختشى بوا) ه على األقفان وقد ن ه على ذليك ابين جيين يف إعيفاب  ييا       فإذا وزول وزول عن متخم                   

 ال يت من )يوان احلماسة  وذحف أن أاب عل، الفا س، حنا يري  يا الوجه ومل ي ينه. 
 وحاصل نظم الكالم يفجع إىل معىن: أنه حصل فعل فكان حصوله على صفة خاصة أو طفيقة خاصة.  
مستعمال يف معىن: إهنم اعتقدوا حيبه  فتففيع (حيبوا ع دان) عليه وففيع وصفانم بتكيي ه ونوز أن  ون فعل (حيبت)  

على اعتقا) م حيبه. فيكون فعل (حيبوا) مستعمال يف معىن يري اليت استعمل فيه فعل (حيبت)  والتففييع ظيا ف عليى 
  يا الوجه. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 بلغوا معشا  ما اوينا م فكيبوا  سل،) يف سو ة س أ. و يا الوجه يتأوى يف قوله وعاىل (وحيب اليين من ق لنم وما  
ونوز أن يكون قوله (حيبت ق لنم قوم نوح) إخ ا ا عين وكييي نم بتفيف) هللا ابإلهليية حيني ولقيوه مين األن ييا  الييين حيانوا  

 ق ل نوح ومل يكن ق له  سول وعلى  يا الوجه يكون التففيع ظا فا. 
 افتعل من الزجف. وصيغة االفتعال  نا للم الغة مثلنا: افتقف واضطف.  و(از)جف) معطو  على (قالوا) و و 
ونكتة بنا  الفعل للمجنيول  نيا التوصيل إىل حيي  ميا يسيند إلييه فعيل االز)جيا  امل يين للفاعيل و يو ضيمري (قيوم نيوح)   

يقع مفعوال لضمري م. فعدل عن أن يقال: واز)جفوه  إىل قوله (واز)جف) ضاشاة للدال على ذات نوح و و ضمري من أن 
ومفا) م أهنم از)جفوه  أت هنوه عن ا)عيا  الفسيالة بغلظية قيال وعياىل (قيال امليب الييين حفيفوا مين قوميه إان لنيفاك يف ضياللة 
وإان لنظنك من الكياذبني) وقيالوا (ليئن مل ونتيه اي نيوح لتكيونن مين املفجيومني) وقيال (حلميا ميف علييه ميب مين قوميه سيخفوا 

 منه). 
[ وفجيفان األ ض عييون فيالتقى امليا  عليى 11[ ففتحنيا أبيواب السيما  مبيا  مننميف]10 به أين مغلوب فانتصيف] (فدعا  

[) وففييع عليى (حييبت 14[ جتيفت أبعيننيا جيزا  ملين حيان حفيف]13[ ومحلنياه عليى ذات أليواح و)سيف]12أمف قد قيد ]
 ق لنم قوم نوح) وما وفف  عليه. 

تنم لدعوويه ريال الييت قاويل أو صيا   فغل يه مقاوليه  وقيد حكيى هللا وعياىل يف سيو ة واملغلوب جمياز  شي ه أيسيه مين أجياب 
 نوح حيف سلك مع قومه وسائل اإلقنا  بق ول )عووه فأعيته احليل. 

 و(أين) بفتح اهلمزة على وقديف اب  ايفف ضيوفة  أت )عا أبين مغلوب  أت مبضمون  يا الكالم يف لغته.  
 ناز وللفع، على الفاصلة والتقديف: فانتصف يل  أت انصفين. وحي  متعل  (فانتصف) لإل 
ومجلية (ففتحنيا أبيواب السيما ) إىل اخف يا مففعية عليى مجليية (فيدعا  بيه)  ففنيم مين التففييع أن هللا اسيتجاب )عووييه وأن  

 سفيعة. إ سال  يه املياه عقاب لقوم نوح. وحاصل املعىن: فأ سلنا علينم الطوفان هبيه الكيفية احملكمة ال
 وقفأ ايفمنو  (ففتحنا) بتخفيف التا . وقفأه ابن عامف بتشديد ا على امل الغة. والفتح مبعىن شدة  طول املطف.  
ومجلة (ففتحنا أبواب السما  مبا  مننمف) مفحب متثيل، هليئة اندفال األمطا  من ايفو هبيئة خيفوج ايفماعيات مين أبيواب  

 الدا  على طفيقة:  
 

 4224صفحة : 
 

            
 وسالت أبعنال املط، األابطح واملننمف: املنصب  أت املص وب يقال: مهف املا  إذا ص ه  أت انزل بقوة.   
 والتفجري: إسالة املا   يقال: وفجف املا   إذا سال  قال وعاىل (حىت وفجف لنا من األ ض ين وعا).  
أل ض من حثفة عيوهنا حأهنا عني وتفجيف. ويف  ييا إمجيال جي،  ووعدية (فجفان) إىل اسم األ ض وعدية جمازية إذ جعلت ا 

ميين أجلييه ابلتمييييز لييه بقولييه (عيييوان) ل يييان  يييه النسيي ة  وقييد جعييل  يييا ملحقييا بتمييييز النسيي ة ألنييه ضييول عيين املفعييول إذ 
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الفأس إذ ال ففل  املعىن: وفجفان عيون األ ض  و و مثل احملول عن الفاعل يف قوله وعاىل (واشتعل الفأس شي ا)  أت شيب
بيننمييا  ونكتيية ذلييك واحييدة. قييال يف املفتيياح:  إسيينا) االشييتعال إىل الييفأس إلفييا)ة  ييول االشييتعال للييفأس إذ وازن اشييتعل 

 شيب الفأس  واشتعل الفأس شي ا وازن اشتعلت النا  يف بييت واشتعل يف بييت ان ا  اه. 
فااللتقيا  مسييتعا  لالجتميا   شيي ه امليا  النييازل مين السييما  واملييا   والتقيا  املييا : جتميع مييا  األمطيا  مييع ميا  عيييون األ ض 

 ا ا ج من األ ض بطائفتني جا ت حل واحدة من مكان فالتقتا يف مكان واحد حما يلتق، ايفيشان. 
 والتعفيف يف (املا ) للجنس. وعلم من إسنا) االلتقا  أهنما نوعان من املا  ما  املطف وما  العيون.  
قوله (على أمف) نيوز أن وكيون مبعيىن  يف  حقوليه وعياىل (و)خيل املدينية عليى حيني يفلية مين أ لنيا)  وقيول  و(على) من 

 الففز)ل:          
علييى حاليية لييو أن يف ال حييف حامتييا                      علييى جييو)ه لظيين ابملييا  حياويييم والظففييية جمازييية. ونييوز أن وكييون   

 بسا ألمف قد قد  ومتمكنا منه. (على) لالستعال  اقازت  أت مال
 ومعىن التمكن: شدة املطابقة ملا قد   وأنه مل اد عنه قيد شعفة.  
 واألمف: احلال والشأن وونوينه للتعظيم.  
ووصف األمف أبنه (قد قد )  أت أوقن وأحكم مبقدا   يقال: قد ه ابلتخفييف إذا ضي طه وعينيه حميا قيال وعياىل (إان حيل  

 وضل (على أمف) النصب على احلال من املا .  ش،  خلقناه بقد )
وأحتف، هبيا ا ل عن بقية املعىن. و و طغيان الطوفان علينم احتفا  مبا أفيا)ه وففييع (ففتحنيا أبيواب السيما ) حميا وقيدم  

 انتقاال إىل وصف إيا  نوح من ذلك الكفب العظيم  فجملة (ومحلناه) معطوفة على التففيع عطف احرتاس. 
 عىن: فأيفقنا م وييناه. وامل 
و(ذات ألواح و)سف) صفة السفينة  أقيمت مقام املوصو   نيا معوضيا عين أن يقيال: ومحلنياه عليى الفليك ألن يف  ييه  

الصييفة بيييان متانيية  يييه السييفينة وإحكييام صيينعنا. ويف ذلييك إظنييا  لعناييية هللا بنجيياة نييوح وميين معييه فييإن هللا أمييفه بصيينع 
ة صنعنا ومل وكن وعف  سفينة ق لنا  قال وعاىل (وأوح، إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال مين السفينة وأوحى إليه حيفي

امن فال و تئس مبا حانوا يفعلون واصنع الفلك أبعيننا ووحينا)  وعا)ة ال لغيا  إذا احتياجوا لييحف صيفة بشي،  وحيان ذحف يا 
 عاىل (أن اعمل سابغات)  أت ) وعا سابغات. )اال على موصوفنا أن يستغنوا عن ذحف املوصو  إنازا حما قال و

 واحلمل:  فع الش،  على الظنف أو الفأس لنقله (وحتمل أثقالكم) وله جمازات حثرية.  
 واأللواح: مجع لوح و و القطعة املسواة من ا شب.  
 والدسف: مجع )سا   و و املسما .   
 يا احلمل حان إجابة لدعووه ولنصفه فنو املقصو) األول  وعدت فعل (محلنا) إىل ضمري نوح )ون من معه من قومه ألن 

من  يا احلمل  وقد أشا  إىل ذلك قوليه وعياىل (فأيينياه والييين معيه بفمحية منيا) وقوليه (فيإذا اسيتويت أنيت والييين معيك 
ىل يف وييييل  ييه على الفلك) وحنوه من اآلايت الدالة على أنه املقصو) اباليا  وأن ياة قوميه مبعيتيه  وحسي ك قوليه وعيا

 اآلية (جزا  ملن حان حفف) فإن اليت حان حفف  و نوح حفف به قومه. 
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و(على) لالستعال  اقيازت و يو اليتمكن حقوليه وعياىل (فيإذا اسيتويت أنيت ومين معيك يف الفليك)  وإال فيإن اسيتقفا ه يف  
 ية) (قلنا امحل فينا من حل زوجني اثنني). السفينة حائن يف جوفنا حما قال وعاىل (إان ملا طغى املا  محلناحم يف ايفا  

 وال ا  يف (أبعيننا) للمالبسة.  
 وأعني: مجع عني إبطالقه اقازت  و و اال تمام والعناية  حقول النابغة:           
 علمتك وفعاين بعني بصرية وقال وعاىل (فإنك أبعيننا).   
   
 

 4225صفحة : 
 
يفميع أقيوى مين املفيف)  أت رفاسيات منيا وعنياايت. ونيوز أن يكيون ايفميع ابعت يا  أنيوا  ومجع العني لتقوية املعيىن ألن ا  

العناايت بتنو  اك  ا. وأصل اسيتعمال لفيظ العيني يف مثليه متثييل ريال النياظف إىل الشي،  احمليفوس مثيل اليفاعني حميا يقيال 
 ت ا . ووقدم يف سو ة  و). للمسافف  عني هللا عليك  ع شا  ذلك حىت ساوى احلقيقة فجمع بيلك االع

و(جزا ) مفعول ألجله ل(فتحنا) وما عطف عليه  أت: فعلنا ذلك حله جزا  لنوح. و(من حان حفف)  و نيوح فيإن قوميه   
حففوا به  أت مل يؤمنوا أبنه  سول وحان حفف م به مني جيا  م ابلفسيالة فلييلك أقحيم  نيا فعيل (حيان)  أت ملين حفيف منيي 

يف سو ة نوح بقوله (قال  ب إين )عوت قوم، ليال وهنا ا) إىل قوله (ع إين )عيوهتم جنيا ا ع  زمان مضى وذلك ما حك،
 إين أعلنت هلم وأسف ت هلم إسفا ا). 

وحي  متعل  (حفف) لداللة الكالم عليه. ووقديفه: حفف به  أو ألنه نصح هلم ولق، يف ذلك أشد العنا  فلم يشكفوا ليه  
 ن ابب قوله وعاىل (وال وكففون). بل حففوه فنو مكفو  فيكون م

[) ضييمري املؤني  عائييد إىل (ذات ألييواح و)سييف)  أت السيفينة. والييرتك حناييية عيين 15(ولقيد وفحنا ييا اييية فنيل ميين مييدحف] 
اإلبقييا  وعييدم اإلزاليية  قييال وعيياىل (ووفحنييا فينييا اييية) يف سييو ة اليييا ايت  وقييال (ووييفحنم يف ظلمييات ال ي صييفون) يف سييو ة 

بقينا سفينة نيوح ضفوظية مين ال ليى لتكيون ايية يشيند ا األميم الييين أ سيلت إليينم الفسيل ميىت أ ا) واحيد مين ال قفة  أت أ
الناس  ؤيتنا  ن  يو  يوا  مكاهنيا ديييدا للفسيل وختويفيا أبول عيياب عييبت بيه األميم أمية حييبت  سيوهلا فكانيت حجية 

 )ائمة مثل )اي  نو). 
شند ا صد  األمة اإلسالمية فليم وضيمحل حيىت  ا يا انس مين مجييع األميم  ع أخيت وتناق  حىت بق، مننا أخشاب 

بعد نوح فتواوف خل ا ابملشا دة دييدا لتواوف الطوفان ابألخ ا  املتواوفة. وقد ذحيف القيفان أهنيا اسيتقفت عليى ج يل ايفيو)ت 
ن االضيمحالل. واسيتفاض فمنه نزل نوح ومين معيه وبقييت السيفينة  ناليك ال يناهليا أحيد  وذليك مين أسي اب حفظنيا عي

ا ل أبن ايفو)ت ج يل قفب قفية وسمى  ابقف)ى  بكسف القا  وسكون الفا  و)ال مفتوحة مقصو ا من جزييفة ابين عميف 
 قفب املوصل شفق، )جلة. 
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ويف صحيح ال خا ت قال قتا)ة:  لقد شند ا صد   يه األمة  قال وعاىل يف سو ة العنك وت (وجعلنا يا ايية للعياملني)   
 قد وقدم ذلك مفصال  نالك. و 
واآلية: احلجة. وأصل اآليية األميا ة الييت يصيطلح علينيا شخصيان فيأحثف (قيال  ب اجعيل يل ايية قيال ايتيك أن ال وكليم  

 الناس ثالثة أايم). 
عد ذحف  وإن ما قال  نا (ولقد وفحنا ا) وقال يف سو ة العنك وت (وجعلنا ا اية للعاملني) ألن ذحف ا يف سو ة القمف و ) ب 

حيفية صنعنا وحدوث الطوفيان ومحيل نيوح يف السيفينة. فيأخلت أبهنيا أبقييت بعيد وليك األحيوال  فاآليية يف بقا  يا  ويف 
سو ة العنك وت و ) ذحف السفينة ابتدا  فأخل أبن هللا جعلنا اية إذ أوحى إىل نوح بصنعنا  فاآلية يف إنا) ا و و املعيل 

 عنه ب(جعلنا ا). 
قيا  السيفينة ايية اسيتفنام عمين يتييحف بتليك اآليية و يو اسيتفنام مسيتعمل يف معيىن التحضييض عليى التييحف وفف  على إب 

 هبيه اآلية واستقصا  خل ا مثل االستفنام يف قول طففة:          
ميوم إذ القوم قالوا من فيىت... ال ييت والتحضييض موجيه إىل مجييع مين و لغيه  ييه اآلايت. و(مين) زائيدة للداللية عليى ع  

 ايفنس يف اإلث ات على األصح من القولني. 
ومدحف أصله: ميوكف مفتعل من اليحف بضم اليال  و و التفكف يف الدليل فقل ت ات  االفتعيال )اال لتقيا ب  فجينميا    

ف وأ)يم اليال يف الدال ليلك  وقفا ة  يه اآلية مفوية لصوصينا عين النييب صيلى هللا علييه وسيلم. ووقيدم يف سيو ة يوسي
 (وأ)حف بعد أمة). 

[) وففيع على القصية مبيا وضيمنته مين قوليه (ففتحنيا أبيواب السيما ) إىل اخيفه. و(حييف) 16(فكيف حان عيايب وني ] 
لالستفنام عن حالة العياب. و و عياب قوم نيوح ابلطوفيان. واالسيتفنام مسيتعمل يف التعجييب مين شيدة  ييا العيياب 

و وعييفيض بتنديييد املشييفحني أن يصييي نم عييياب جييزا  وكيييي نم الفسييول صييلى هللا املوصييو . وايفمليية يف معييىن التيييييل و يي
 عليه وسلم وإعفاضنم وأذا م حما أصاب قوم نوح. 

 وحي  اي  املتكلم من (ني ) وأصله: ني ت. وحيفنا يف الكالم يف الوقف فصيح وحثف يف القفان عند الفواصل.  
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اسم مصد  أني  حالنيا ة ووقدم انفا يف  يه السو ة وإمنا مجعت لتكف  النييا ة مين الفسيول  والني : مجع نييف اليت  و  

 لقومه طل ا إل اهنم. 
[) ملا حانيت  ييه النييا ة بلغيت القيفان واملشيفحون معفضيون عين اسيتماعه 17(ولقد يسفان القفان لليحف فنل من مدحف] 

لقفان أبنه من عند هللا وأن هللا يسفه وسنله لتييحف ا لي  مبيا اتاجونيه حا مني أنفسنم من فوائده ذيل خل ا بتنويه شأن ا
من التيحري  ا  و  دى وإ شا). و يا التيسري ين ئ بعنايية هللا بيه مثيل قوليه (إان حنين نزلنيا الييحف وإان ليه حليافظون) و صيفة 
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صدو) م عنه حما أن أ عنه قوله (فنل مين للمسلمني ليز)ا)وا إق اال على مدا سته ووعفيضا ابملشفحني عسى أن يفعووا عن 
 مدحف). 

 ودحيد ا ل ابلالم وحف  التحقي  مفاعى فيه حال املشفحني الشاحني يف أنه من عند هللا.  
والتيسري: إنا) اليسف يف ش،   من فعل حقوله (يفييد هللا بكيم اليسيف) أو قيول حقوليه وعياىل (فإمنيا يسيفانه بلسيانك لعلنيم  

 يتيحفون). 
اليسف: السنولة  وعدم الكلفة يف حتصيل املطلوب من شي، . وإذ حيان القيفان حالميا فمعيىن ويسيريه يفجيع إىل ويسيري ميا و  

ييفا) ميين الكييالم و ييو فنيم السييامع املعيياين اليييت عنا ييا امليتكلم بييه )ون حلفيية علييى السيامع وال إيييالل حمييا يقولييون: يييدخل 
اجل وجانيب املعيايند فأميا مين جانيب األلفياجل فييلك بكوهنيا يف أعليى لإلذن بال إذن. و يا اليسف اصل من جانب األلفي

 ) جات فصاحة الكلمات وفصاحة الرتاحيب  أت فصاحة الكالم  وانتظام جمموعنا  ري  رف حفظنا على األلسنة. 
ض املسوقة  ، وأما من جانب املعاين ف وضوح انتزاعنا من الرتاحيب ووففة ما حتتوت عليه الرتاحيب مننا من مغازت الغف  

 له. وبتولد معان من معان أخف حلما حف  املتدبف ودبفه يف فنمنا. 
ووسييائل ذلييك ال اييي  هبييا الوصييف وقييد وقييدم بسييطنا يف املقدميية العاشييفة ميين مقييدمات  يييا التفسييري وميين أمهنييا إنيياز  

 مننا حل مي ب يسمح به اللفظ اللفظ ليسف  وعلقه ابحلفظ  وإمجال املدلوالت لتي ب نفوس السامعني يف انتزا  املعاين
 والغفض واملقام  ومننا اإلطناب ابل يان إذا حان يف املعاين بعض الدقة وا فا . 

ويتأوى ذلك بتأليف نظم القفان بلغة  ، أفصح لغات ال شيف وأييح ألفاظيا ووفاحييب بيوففة املعياين وبكيون وفاحي يه أقصيى  
 خيا . قال وعاىل (بلسان عفيب م ني). ما وسمح به ولك اللغة  فنو خيا  من خيا  من 

ع يكون املتلقني له أمة  ، أذحى األمم عقوال وأسفعنا أفناما وأشد ا وعيا مليا وسيمعه  وأطوهليا وييحفا ليه. )ون نسييان   
و يي، علييى وفيياوهتم يف  يييه ا ييالل وفيياوت اقتضييته سيينة الكييون ال ينكييا) حيياهلم يف  يييا التفيياوت مييا أ ا)ه هللا ميين ويسييريه 

ليحف  ألن اليحف جنس من األجناس املقول علينا ابلتشكيك إال أنه إذا اجتميع أصيحاب األفنيام عليى مدا سيته وويدبفه ل
 بدت قموعنم معان ال اصينا والواحد مننم وحده. 

 ميثيال وقد ففض هللا على علما  القيفان و يينيه وصيفاا حقوليه (لت يني للنياس ميا نيزل إليينم)  ووعفيضيا حقوليه (وإذ أخيي هللا 
 اليين أوووا الكتاب لت يننه للناس) فإن  يه األمة أجد  هبيا امليثال. 

ويف احلدي   ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون حتاب هللا ويتدا سونه بيننم إال نزليت عليينم السيكينة ويشييتنم  
 الفمحة وذحف م هللا فيمن عنده  . 

فان) و ي، ظيف  لغيو ييري مسيتقف  و ي، الم ويدل عليى أن الفعيل وعلقيت بيه فعيل والالم يف قوله (لليحف) متعلقية ب(يسي  
النتفيا  ميدخول  ييه اليالم بيه فميدخوهلا ال ييفا) منيه جميف) وعلييل فعيل الفاعيل حميا  يو معيىن التعلييل اقيف) ومعيىن املفعيول 

مفاعاة يف حتصيل فعل الفاعل  ألجله املنتصب إبضما  الم التعليل ال سيطة  ولكن يفا) أن مدخول  يه الالم علة خاصة
لفائدوييه  فييال يصييح أن يقييع مييدخول  يييه الييالم مفعييوال ألن املفعييول ألجلييه عليية ابملعييىن األعييم ومييدخول  يييه الييالم عليية 
خاصة فاملفعول ألجله مبنزلة س ب الفعل و و حمدخول اب  الس  ية يف حنو (فكال أخيان بين ه)  وجمفو   يه الالم مبنزلية 
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البسة يف حنو (ون ت ابلد ن)  و و أيضا شديد الش ه ابملفعول األول يف ابب حسا وأعطيى  فنييه اليالم مين جمفو  اب  امل
 القسم اليت ياه ابن  شام يف مغين الل يب: ش ه التمليك. وو ع يف ذلك ابن مالك يف شفح التسنيل. 
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ا الصية معيىن التعديية. ولقيد أجيا) يف ذليك ألن ميدخول  وأحسن من ذليك وسيمية ابين ماليك إايه يف شيفح حافيتيه ويف  

 يا الالم قد وعدى إليه الفعل اليت وعلقت به الالم وعدية مثل وعدية الفعل املتعيدت إىل املفعيول  ويفيل ابين  اشيم عين 
مين أنفسيكم   يا التدقي   و و املعيىن ا يامس مين معياين اليالم ايفيا ة يف مغيىن الل ييب وقيد مثليه بقوليه وعياىل (جعيل لكيم

أزواجا)  ومثيل ليه ابين ماليك يف شيفح التسينيل بقوليه وعياىل (فنيب يل مين ليدنك ولييا)  ومين األمثلية الييت وصيلح ليه قوليه 
وعاىل (وذللنا م هلم فمننا  حوهبم ومننا أيحلون) وقوله وعاىل (ونيسفك لليسفى) وقوله (فسنيسفه لليسفى) وقوله (فسنيسفه 

لييالم يف  ييه األمثلية )ال علييى املتنفعيني مبفاعييل أفعاهليا فنييم مثيل أول املفعيولني ميين ابب  للعسيفى) أال ويفى أن ميدخول ا
 حسا. 

 وإمنا بسطنا القول يف  يه الالم لدقة معنا ا وليتضح معىن قوله وعاىل (ولقد يسفان القفان لليحف).  
ت معييان شياعت فسيياوت احلقيقية فجعلنييا وأصيل معيياين الم ايفيف  ييو التعلييل وونشييأ مين اسييتعمال اليالم يف التعليييل اقياز  

 النحويون معاين مستقلة لقصد اإليضاح. 
واليييحف: مصييد  ذحييف اليييت  ييو التيييحف العقليي، ال اللسيياين  واليييت يفا)فييه اليييحف بضييم اليييال ايييا للمصييد   فاليييحف  ييو  

 ويحف ما يف ويحفه نفع و)فع ضف  و و االوعاجل واالعت ا . 
حف) أن القييفان سيينلت )اللتييه ألجييل انتفييا  اليييحف بيييلك التيسييري  فجعلييت سييفعة وفويييب فصييا  معييىن (يسييفان القييفان للييي  

التيحف على يا  القفان مبنزلة منفعة لليحف ألنيه يشييع وييفوج هبيا حميا ينتفيع طاليب شي،  إذا يسيفت ليه وسيائل حتصييلية  
) ختيييل. وييؤول املعيىن إىل: يسيفان القيفان وقفبت له أابعد ا. فف، قوله (يسفان القفان لليحف) اسيتعا ة مكنيية ولفيظ (يسيفان

 للمتيحفين. 
وفف  على  يا املعىن قوله (فنل من مدحف). والقول فيه حالقول يف نظيريه املتقيدم انفيا  إال أن بيني اال)حيا ين ففقيا )قيقيا   

عظ القيفان ال الغية وفنيم فاال)حا  السالف ا)حا  اعت ا  عن مشا دة اك  األمة ال ائدة  واال)حا   نا ا)حيا  عين ييا  ميوا
 معانيه واال تدا  به. 

[ ونز  الناس حيأهنم 19[ إان أ سلنا علينم  اا صفصفا يف يوم حنس مستمف]18(حيبت عا) فكيف حان عيايب وني ] 
[) موقييع  يييه ايفمليية حموقييع مجليية (حيييبت قيي لنم قييوم نييوح) فكييان مقتضييى الظييا ف أن وعطييف 20أعجيياز ذييل منقعييف]

لت عننا ليكون يف الكالم وكفيف التوبيخ والتنديد والنع، علينم عقب قوله (ولقد جيا  م مين األن يا  ميا علينا  وإمنا فص
 فيه مز)جف حكمة ابلغة فما وغين الني ). ومقام التوبيخ والنع، يقتض، التكفيف. 
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ل وعاىل (وملا جيا  أميفان واحلكم على عا) ابلتكييب عموم عفيف بنا  على أن معظمنم حيبوه وما امن به إال نفف قليل قا 
 يينا  و)ا واليين امنوا معه بفمحة منا). 

وفف  على التيحري بتكييب عا) قوله (فكيف حان عيايب وني ) ق يل أن يييحف يف الكيالم ميا يشيعف أبن هللا عييهبم فضيال  
 عن وصف عياهبم. 

سييتفنام يسييتلزم طلييب ايفييواب وايفييواب فاالسييتفنام مسييتعمل يف التشييوي  للخييل الييوا ) بعييده و ييو جميياز مفسييل ألن اال 
 يتوقف على صفة العياب و ، ملا ويحف فيحصل الشول إىل معففتنا و و أيضا مكىن به عن هتويل ذلك العياب. 

ويف  يييا االسييتفنام إمجييال حلييال العييياب و ييو إمجييال يزيييد التشييوي  إىل مييا ي ينييه بعييده ميين قولييه (إان أ سييلنا علييينم  اييا  
 ريه قوله وعاىل (عم يتسا لون) ع قوله (عن الن أ العظيم) اآلية. صفصفا) اآلية  ونظ

وعطف (وني ) على (عيايب) بتقديف مضا  )ل عليه املقام  والتقديف: وعاق ة ني ت  أت إنيا ايت هليم  أت حييف حيان   
 حتقي  الوعيد اليت أني  م. 

علمت مبيا ذحيفان أن مجلية (فكييف حيان عييايب ونيي ت) وني : مجع نييف ابملعىن املصد ت حما وقدم يف أوائل السو ة وقد  
 يه ليست وكفيف لنظري ا الساب  يف خل قوم نيوح  وال الالحي  يف اخيف قصية عيا) لالخيتال  الييت علمتيه بيني مفا) يا 

 ومفا)  اثلنا وأن احتدت ألفاظنما. 
مل يسيي   وصييف عييياب عييا) مل يسييتقم أن  وال لييغ يييتفطن للتغييايف بيننمييا فيصييففه عيين وييو م أن وكييون  يييه وكفيييفا فإنييه ملييا 

 يكون قوله (فكيف حان عيايب) وعجي ا من حالة عياهبم. 
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وقوله (وني ) موعظة من حتق  وعيد هللا إاي م  وقد أشا  الفخف إىل  يا وقفينا عليه ب س  وووجيه. وأصل السؤال عن   

تيياب ) ة التنزيييل ويييفة التأويييل املنسييوب إىل الفخييف وإىل الفايييب إال أن  وكفيييف  يييه ايفمليية أثنييا  قصيية عييا)  نييا أو )ه يف ح
 حالم الفخف ابلتفسري أجد  ابلتعويل  ا يف ) ة التنزيل. 

ومجلة (إان أ سلنا علينم  اا صفصفا) اخل بيان لإلمجال اليت يف قوله (فكيف حيان عييايب ونيي ). و يو يف صيو ة جيواب  
 لتني يفيد وعفيضا بتنديد املشفحني بعياب على وكيي نم. االستفنام الصو ت. وحلتا ايفم

ومجلة ال يان إمنا اوصف حال العياب )ون حال اإلنيا   أو حال  سوهلم و و احتفا  ألن التكييب يتضيمن جمي،  نيييف  
هنيم مليا  إلينم ويف مفعول (حيبت) احمليو  إشيعا  بفسيوهلم الييت حييبوه وبعي  الفسيول ووكييي نم إايه بتضيمن اإلنييا  أل

 حيبوه ح  علينم إنيا  م. 
ووعدييية إ سييال الييفيح إىل ضييمري م  يي، حإسيينا) التكييييب إلييينم بنييا  علييى الغالييب وقييد أيييى هللا  ييو)ا واليييين معييه حمييا  

 علمت انفا أو  و عائد إىل املكيبني بقفينة قوله (حيبت عا)). 
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 والصفصف: الشديدة القوية يكون هلا صوت  ووقدم يف سو ة فصلت.  
وأ يد ب(يوم حنس) أول أايم الفيح اليت أ سلت على عا) إذ حانت س عة أايم إال يوما حما يف قوله وعاىل (فأ سلنا علينم  

  اا صفصفا يف أايم حنسات) يف سو ة فصلت وقوله (سخف ا علينم س ع ليال ونانية أايم حسوما) يف سو ة احلاقة. 
 والنحس: سو  احلال.  
(حنس) من إضافة الزمان إىل ما يقع فيه حقوهلم يوم حتالل اللميم  وييوم فيتح مكية. وإمنيا يضيا  الييوم وإضافة (يوم) إىل  

إىل النحس ابعت ا  املنحوس  فنو يوم حنس للمعيبني ويوم نصف للمؤمنني ومصائب قوم عند قوم فوائد.. وليس يف األايم 
) آلخيفين  وميا ييفوى مين أخ يا  يف وعييني بعيض يوم يوصف بنحس أو بسيعد ألن حيل ييوم حتيدث فييه حنيوس لقيوم وسيعو 

 أايم السنة للنحس  و من أيالك القصاصني فال يلق، املسلم احل  إلينا يعه. 
واشتنف بني حثري من املسلمني التشاؤم يوم األ بعا . وأصل ذلك أيز هلم من عقائد جموس الففس  ويسمون األ بعا  اليت  

دو     أت ال وعييو)  أ ا)وا هبيييا الوصييف ضيي   معييىن حوهنييا اخييف الشيينف لييئال يظيين أنييه يف اخييف الشيينف  األ بعييا  اليييت ال ويي
مجيع النصف األخري منه وإال فأية مناس ة بني عدم الدو ان وبني الشؤم  وما مين ييوم مين األايم إال و يو يقيع يف األسي و  

 األخري من الشنف وال يدو  يف ذلك الشنف. 
 سانيني:          ومن شعف بعض املولدين من ا فا 
 لقاؤك للم كف فأل سو                       ووجنك أ بعا  ال ودو  وانظف ما وقدم يف سو ة فصلت.   
و(مستمف): صفة (حنس)  أت حنس )ائم علينم فعلم من االستمفا  أنه أاب) م إذ لو يوا ملا حان النحس مستمفا. وليس  

 الستمفا . (مستمف) صفة ل(يوم) إذ ال معىن لوصفه اب
 والكالم يف اشتقال (مستمف) وقدم انفا عند قوله وعاىل (ويقولوا سحف مستمف).  
ونييوز أن يكييون مشييتقا ميين مييف الشيي،  قاصييفا  إذا حييان مييفا  واملييفا ة مسييتعا ة للكفا ييية والنفييفة فنييو وصييف حاشييف ألن  

 النحس مكفوه. 
  ما حان متصال به  ومنه نز  الثياب. والنز : اإلزالة بعنف لئال ي قى اوصال بني املزال وبني 
واألعجاز: مجع عجز: و و أسفل الش،   وشا  إطالل العجز على اخيف الشي،  ألهنيم يعتيلون األجسيام منتصي ة عليى  

 األ ض فأوال ا ما حان إىل السما  واخف ا ما يل، األ ض. 
 يل، األ ض. وأطل  األعجاز  نا على أصول النخل ألن أصل الشجفة  و يف اخف ا  ا  
وش ه الناس املطفوحون على األ ض أبصول النخيل املقطوعة اليت وقلع من منابتنا ملوهتا إذ ويزول ففوعنيا ويتحيات و قنيا  

 فال ي قى إال ايفيو  األصلية فليلك ييت أعجازا. 
 عمقنيا  أت حيأهنم أعجياز و(منقعف): اسم فاعل انقعف مطاو  قعفه  أت بلغ قعفه ابحلفيف يقيال: قعيف ال ئيف إذا انتنيى إىل  

 ذل قعفت )واخله وذلك اصل لعو) النخل إذا طال مكثه مطفوحا. 
ومنقعف: وصف النخل  وع، يف إففا)ه وويحريه صو ة لفظ ذل )ون عد) مدلوله خالفا ملا يف قوله وعياىل (حيأهنم أعجياز  

 ذل خاوية) وقوله (والنخل ذات األحمام). 
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فطيب:  قال أبو بكف ابن األن يا ت سيأل امليل) رضيفة إياعييل القاضي، عين أليف مسيألة مين مجلتنيا  قييل ليه: ميا قال الق  

الفييفل بييني قولييه وعيياىل (ولسييليمان الييفيح عاصييفة) و(جا هتييا  يييح عاصييف) وقولييه (أعجيياز ذييل خاوييية) و(أعجيياز ذييل 
 اللفظ ويحريا أو إىل املعىن دنيثا  اه.  منقعف)? فقال حل ما و ) عليك من  يا ال اب فإن شأت  ))وه إىل

وحلمة (حأهنم أعجاز ذل منقعف) يف موضع احلال من (الناس) ووجه الوصف ب(منقعف) اإلشا ة إىل أن اليفيح صيفعتنم  
صييفعا وفلقييت منييه بطييوهنم ووطييايفت أمعيياؤ م وأفئييدهتم فصييا وا جثثييا ففيييى. و يييا وفضيييع حليياهلم ومثليية هلييم لتخويييف ميين 

 يفا م. 
[) وكفيف لنظريه الساب  عقب قصة قوم نوح ألن مقام التنويل والتنديد يقتض، وكفيف ما 21(فكيف حان عيايب وني ] 

يفيييدمها. و(حيييف)  نييا اسييتفنام علييى حاليية العييياب  و يي، احلاليية املوصييوفة يف قولييه (إان أ سييلنا علييينم  اييا صفصييفا) إىل 
 (منقعف)  واالستفنام مستعمل يف التعجيب. 

 [) وكفيف لنظريه الساب  يف خل قوم نوح. 22د يسفان القفان لليحف فنل من مدحف](ولق 
[ أألقيي، اليييحف عليييه ميين بيننييا 24[ فقييالوا أبشييفا منييا واحييدا نت عييه إان إذن لفيي، ضييالل وسييعف]23(حيييبت نييو) ابلنييي ] 

(حيبت عا)). وحييلك القيول [) القول يف موقع مجلة (حيبت نو) ابلني ) حالقول يف موقع مجلة 25بلنو حياب أشف]
يف إسنا) حكم التكييب إىل نو) و و اسم الق يلة معتل يف الغالب الكثيري. فيإن صياحلا قيد امين بيه نفيف قلييل حميا حكياه 

 هللا عننم يف سو ة األعفا . 
 ونو):  نو  من الصف  ابعت ا  العلمية والتأني  املعنوت  أت على دويل االسم ابلق يلة.  
مجع نييف اليت  و اسم مصد  أني   أت حيبوا ابإلنيا ات اليت أني  م هللا هبيا عليى لسيان  سيوله. ولييس النيي  والني :  

 نا بصاحل حلمله على مجع النييف مبعىن املني  ألن فعل التكييب إذا وعدى إىل الشخ  املنسوب إىل الكيب وعدى إىل 
بوا الفسيييل) وقييال (وإن يكييييبوك)  وإذا وعيييدى إىل الكيييالم ايييه بيييدون حيييف  قييال وعييياىل (فكييييبوا  سيييل،) وقييال (مليييا حيييي

املكيب وعدى إليه ابل ا  قال (وحيبتم به) وقال (وحيب به قومك) وقال (إن اليين حيبوا آبايونا) وقيال (حييبوا آبايونيا). 
 و يا لال  قوله (حيبت نو) املفسلني) يف سو ة الشعفا . 

ت جحيدو ا ع حييبوا  سيوهلم  فلييلك فيف  عليى مجلية (حييبت نيو) ابلنيي ) قوليه واملعىن: أهنم حييبوا إنييا ات  سيوهلم  أ 
(فقالوا أبشفا منا واحد نت عه) إىل قوله (بل  يو حيياب أشيف) وليو حيان امليفا) ابلنيي  مجيع النيييف وأطلي  عليى نيييف م لكيان 

 حينئي بياان يفملة (حيبت نو) ابلني ). وجه النظم أن وقع مجلة (فقالوا أبشفا) إىل اخف ا يري معطوفة ابلفا  ألهنا وكون 
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واملعىن: أن صاحلا جا  م ابإلنييا ات فجحيدوا هبيا وحانيت شي نتنم يف التكيييب ميا أعيفب عنيه قيوهلم (أبشيفا منيا واحيدا  
نت عه) إىل اخفه  فنيا القول يقتضي، حونيه جيوااب عين )عيوة وإنييا   وإمنيا فصيل وكيييب نيو) وأمجيل وكيييب عيا) لقصيد 

 شاهبة بني وكيي نم نو) ووكييب قفيو إذ وشاهبت أقواهلم. بيان امل
 والقول يف انتظام ايفملة (فقالوا أبشفا) اخل بعد مجلة (حيبت ق لنم قوم نوح).  
بيه صياحلا و ييا قيول قيالوه لفسيوهلم مليا أنيي  م ابلنيي  ألن قوليه (حييبت) يومئيي مبخيل إذ التكيييب يقتضي، وجيو)  ييل.  

 و اليت عنوه بقوهلم (أبشفا منا) اخل. وعدلوا عن ا طاب إىل الغي ة. و و حالم شافنوا و 
وانتصييب (أبشييفا) عليييى املفعولييية ل(نت عييه) عليييى طفيقيية االشييتغال  وقيييد الوصيياله هبمييزة االسيييتفنام ألن حقنييا التصيييديف  

عييه لييه ومثلييه (أبشييف واوصييلت بييه )ون أن وييدخل علييى نت ييع  ألن ضييل االسييتفنام اإلنكييا ت  ييو حييون ال شييف مت وعييا ال او ا
 يندوننا) و يا من )قائ  مواقع أ)وات االستفنام حما بني يف علم املعاين. 

 واالستفنام  نا اإلنكا ت  أنكفوا أن يفسل هللا إىل الناس بشفا مثلنم  أت لو شا  هللا أل سل مالئكة.  
صفا   أت ليس  ن رشيى  أت بعكيس قيول ووصف (بشفا) ب(واحدة): إما مبعىن أنه منفف) يف )عووه ال أو ا  له وال ن  

 أ ل مدين (ولو   طك لفمجناك وما أنت علينا بعزيز). 
 وأما مبعىن أنه أن من مجلة احا) الناس  أت ليس من أفضلنا.  
 وإما مبعىن أنه منفف) يف ا)عا  الفسالة ال سلف له فينا حقول أيب ضجن الثقف،:   
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 أيىن الناس شخصا واحدا                      سكن املدينة من ميزا   فيوم يفيد ال يناظفين يف ذلك أحد. قد حنت   
 ومجلة (إان إذا لف، ضالل سعري) وعليل إلنكا  أن يت عوا بشفا مننم وقديفه: أنت عك وأنت بشف واحد منا.  
اال تييدا  إىل الطفييي   أ ا)وا: إان إذن  طئييون يف  و(إذن) حييف  جييواب  يي،  ابطيية ايفمليية ابليييت ق لنييا. والضييالل: عييدم 

 أمفان. 
 والسعف: ايفنون  يقال بضم العني وسكوهنا.  
 وفسف أبن ع اس السعف ابلعياب على أنه مجع سعري. ومجلة (أألق، اليحف عليه من بيننا) وعليل لالستفنام اإلنكا ت.  
عا  إلنزال اليحف من السما  قال وعياىل (إان سينلق، علييك قيوال و(ألق،) حقيقته:  م، من اليد إىل األ ض و و  نا مست 

 ثقيال). 
 و(يف) للظففية اقازية  جعلوا ول سنم ابلضالل وايفنون حتل س املظفو  ابلظف .  
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و(من بيننا) حال من ضمري (عليه)  أت حيف يلق، عليه اليحف )وان  يفيدون أن فينم مين  يو أحي  منيه أبن ييوح، إلييه  
 ك عقييول ايفنليية اليييين يقيسييون األمييف مبقيياييس قصييو  أفنييامنم واسيي ون أن أسيي اب األثييفة يف العييا)ات  يي، حسييب مييدا

 أس اهبا يف احلقائ . 
وحف  (من) يف قوله(من بيننا) مبعىن الفصل حما ياه ابين ماليك وإن أابه ابين  شيام أت مفصيوال مين بيننيا حقوليه وعياىل  

 (وهللا يعلم املفسد من املصلح). 
(بل  و حياب أشف) إضفاب عن ما أنكفوه بقوهلم (أألق، عليه اليحف من بيننا) أت مل ينزل اليحف عليه من بيننا بيل  يو  و 

 حياب فيما ا)عاه  بطف متكل. 
 و(األشف) بكسف الشني وختفيف الفا : أسم فاعل أشف  إذ ففح وبطف  واملعىن:  و معجب بنفسه مد  ما ليس فيه.  
[) مقييول قيول ضييو  )ل عليييه السييال وقيديفه: قلنييا لنيييف م الييت )ل عليييه 26الكيياب األشيف](سييعلمون ييدا ميين  

قوله (حيبت نو) ابلني ) فإن الني  وقتض، نييفا هبيا و يو املناسيب لقوليه بعيده (وا وقي نم واصيطل) وذليك م يين عليى أن 
اي يم املقيد ة مين قوليه وعياىل (حييبت نيو) ابلنيي )  قوله انفا (فقيالوا أبشيف منيا واحيد نت عيه) حيالم أجيابوا بيه نييا ة صياحل إ

 وبيلك أنتظم الكالم أمت انتظام. 
وقفأ ايفمنو  (سيعلمون) بيا  الغي ة. وقفأ ابين عيامف ومحيزة (سيتعلمون) بتيا  ا طياب و ي، حتتميل أن يكيون  ييا حكايية   

يكون خطااب من هللا هلم بتقديف: قلنا هليم  حالم من هللا لصاحل على وقديف: قلنا له: قل هلم  ففيه حي  قول. واتمل أن
 ستعلمون. واتمل أن يكون خطااب للمشفحني على جعل ايفملة معرتضة. 

واملفا) من قوله (يدا) الزمن املستق ل القفيب حقوهلم يف املثل: إن مع اليوم يدا  أت إن مع الزمن احلاضيف زمنيا مسيتق ال.  
   وقال الطفماح:          يقال يف وسلية النفس من ظلم ظامل وحنوه

وقي يل ييد اي ويح قيلي ي، مين يييد                      إذ  اح أصحايب ولست بفائح يفيد يوم مووه. واملفا) به يف اآلية ييوم   
 نزول عياهبم املستقفب. 

ل العيياب يعلميون أهنيم الكيييابون وو يينيه يف قوليه (إان مفسيلوا الناقية فتنية هليم) اخل  أت حيني يييفون املعجيزة ووليوح هليم بيوا   
األشفون ال صاحل. وعلى الوجه الثاين يف ضمري (سيعلمون) يكون الغد مفا)ا بيه: ييوم انتصيا  املسيلمني يف بيد  وييوم فيت 

 مكة  أت سيعلمون من الكياب املماثل للكياب يف قصة نو). 
[ فنيا)وا صياح نم 28  قسمة بييننم حيل شيفب ضتضيف][ ون ئنم أن املا27(إان مفسلوا الناقة فتنة هلم فا وق نم واصطل] 

[)  يه ايفملة بيان يفملة (سيعلمون يدا من الكياب األشف) ابعت ا  ميا وضيمنه ايفملية امل ينية (بفيتح 29فتعاطى فعقف]
 اليا ) من الوعيد ووقفيب زمانه وإن فيه وصدي  الفسول اليت حيبوه. 

 ة ايفمنيو  (سييعلمون) بييا  الغائ ية  وإميا عليى قيفا ة ابين عيامف ومحيزة وضمري (هليم) جيا  عليى مقتضيى الظيا ف عليى قيفا 
 (ستعلمون) بتا  ا طاب فضمري (هلم) التفات. 

وإ سال الناقة إشا ة إىل قصة معجزة صاحل أنه أخفج هلم انقة من صخفة وحانت ولك املعجزة مقدمة األس اب اليت عجل  
 ال يان ووطئة ومتنيد.  هلم العياب ألجلنا  فيحف  يه القصة يف مجلة
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واإل سال مستعا  يفعلنا ايه لصاحل. وقد عف  خلي  خيوا ل العيا)ات لتأيييد الفسيل ابسيم اإل سيال يف القيفان حميا قيال   

عجزة وعاىل (وما نفسل ابآلايت إال ختويفا) فش نت الناقة بشا د أ سله هللا لتأييد  سوله. و يا مؤذن أبن يف  يه الناقة م
 وقد يا ا هللا اية يف قوله حكاية عننم وعن صاحل (فأونا آبية إذ حنت من الصا)قني قال  يه انقة) اخل. 

و(فتنة هلم) حال مقد   أت وفتننم فتنة  ، مكابفهتم يف )اللتنيا عليى صيدل  سيوهلم  ووقيديف معيىن الكيالم: إان مفسيلوا  
 الناقة اية لك وفتنة هلم. 

ىل املكيبني مننم بقفينه إسنا) التكييب حما وقدم. واسم الفاعل من قوليه (مفسيلوا الناقية) مسيتعمل وضمري (هلم) عائد إ 
يف االسييتق ال جمييازا بقفينييه قولييه (فييا وق نم واصييطل)  فعييدل علييى أن يقييال: سنفسييل  إىل صيييغة اسييم الفاعييل احلقيقييية يف 

 احلال لتقفيب زمن االستق ال من زمن احلال. 
 تظا   ا وقب مثل:  قب  و و أبلغ )اللة من  قب  لزاي)ة امل ين فيه. واال وقاب: االن 
وعدت اال وقاب إىل ضمري م على وقديف مضا  يقتضيه الكالم ألنيه ال يفوقيب ذواهتيم وإمنيا يفوقيب أحيواال حتصيل هليم.  

  اختصيا ا يف الكيالم و يه طفيقة إسنا) أو وعلي  املشتقات الييت معانينيا ال وسيند إىل الييوات فتكيون عليى وقيديف مضيا
اعتمييا)ا علييى ظنييو  املعييىن. وذلييك مثييل إضييافة التحييف  والتحليييل إىل اليييوات إىل اليييوات يف قولييه وعيياىل (حفمييت عليييكم 

 امليتة). واملعىن: فأ وقب ما اصل هلم من الفتنة عند ظنو  الناقة. 
ت أصيل صيلا ال يعرتييه مليل وال ضيجف  أت واالصط ا : الصيل القيوت  و يو حاال وقياب أيضيا أقيوى )اللية مين الصيل  أ 

أصيل عليى وكييي نم وال ديييس مين النصيف علييينم  وحيي  متعلي  (أصييطل) لييعم حيل حييال وسيتدع، الضيجف. والتقييديف: 
 وأصطل على أذا م وعلى ما جتده يف نفسك من أنتظا  النصف. 

لناقة) ابعت ا  إن الوعد لل  اية الناقة يقتض، حالما ومجلة (ون ئنم أن املا  قسمة بيننم) معطوفة على مجلة (إان مفسلوا ا 
ضيييوفا  وقييديفه: فأ سييلنا هلييم الناقيية وقلنييا ن ييئنم إن املييا  قسييمة بيييننم علييى طفيقيية العطييف واحلييي  يف قولييه (فأوحينييا إىل 

 ان. موسى أن أضفب بعصاك ال حف فانفل )  وإن حان حف  العطف  تلفا  ومثل  يا احلي  حثري يف إناز القف 
والتعفيف يف (املا ) للعند  أت ما  القفية اليت يستقون منه  فإن لكل ضلة ينزهلا قوم ما ا لسقيا م وقال وعاىل (وملا و )  

 ما  مدين). 
 وأخل عن املا  أبنه (قسمة). واملفا) مقسوم فنو من اإلخ ا  للمصد  للتأحيد وامل الغة.  
قييام بعييد ذحييف املييا  إذ ميين املتعييا   أن املييا  يسييتق، ميين أ ييل القفييية ألنفسيينم وضييمري (بيييننم) عائييد إىل املعلييوم ميين امل 

وماشيتنم  وملا ذحفت الناقة علم أهنا ال وستغين عن الشفب فغلب ضمري العقيال  عليى ضيمري الناقية الواحيدة وإن مل يكين 
 ييه انقية هليا شيفب ولكيم شيفب ييوم  للناقة ماليك خيا  أميف هللا هليا بنوبية يف امليا . وقيد جيا  يف ايية سيو ة الشيعفا  (قيال
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معلوم)  و يا م يدأ الفتنية  فقيد  وت أن الناقية حانيت يف ييوم شيفهبا وشيفب ميا  ال ئيف حليه فشيحوا بييلك وأضيمفوا حليد ا 
 عن املا  فأبلغنم صاحل أن هللا يننا م عن أن  سو ا بسو . 

: ضتضف عنيده فحيي  املتعلي  حلضيو ه. و ييا مين واحملتضف بفتح الضا) اسم مفعول من احلضو  و و ضد الغي ة. واملعىن 
مجلة ما أمف  سوهلم أبن ين ئنم به  أت ال اضف القوم يف يوم شفب الناقية  و ي، إبهليام هللا ال حتضيف يف أايم شيفب القيوم. 

ف الدال  والشفب بكسف الشني: نوبة االستقا  من املا . فنا)وا صاح نم اليت أيفوه بقتلنا و و قدا   بضم القا  وختفي
 بن سالف. ويعف  عند العفب أبمحف  قال ز ري:          

فتنت  لكم يلمان أشيأم حلنييم                      حيأمحف عيا) ع وفضيع فيتفطم يفييد أمحيف نيو) ألن نيو)ا إخيوة عيا)  ومل   
  وحيان قيدا  مين   أقف على سي ب وصيفه أبمحيف وأحسيب أنيه ل يياض وجنيه  . ويف احليدي   بعثيت إىل األمحيف واألسيو)

سا)هتم وأ ل العزة مننم  وش ه النيب صلى هللا عليه وسلم أبيب زمعة  يعين األسو) بن املطلب بن أسد  يف قوله  فانتيداب 
 هلا  جل ذو منعة يف قومه حأيب زمعة   أت فأجاب ندا  م ففما ا بن ل فقتلنا  . 

 ح ون له و الئون. وعل بصاح نم لإلشا ة إىل أهنم  اضون بفعله إذ  م مصا 
 ونداؤ م إايه ندا  اإليفا  ابلناقة وإمنا ان)وه ألنه مشتنف ابإلقدام وقلة امل االة بعزوه.  

    
 

 4232صفحة : 
 
و(وعياطى) مطيياو  عاطيياه و يو مشييت  ميين: عطيا يعطييو  إذا ونيياول. وصييغة وفاعييل وقتضيي، وعيدا) الفاعييل  شيي ه ختييو    

وهلم ميين الوعيييد ووييف)) م يف اإلقييدام علييى قتلنيا ابملعاطيياة فكييل واحييد حييني اجييم عيين القيوم ميين قتلتنييا ملييا أنييي  م بييه  سي
 م اشفة ذلك ويشري بغريه حأنه يعط، ما بيده إىل يد يريه حىت أخيه قدا . 

 وعطف (فعقف) ابلفا  للداللة على سفعة إويانه ما )عوه ألجله.  
  األ ض جاثيا فيتمكن الناحف من حنفه  قال أبو طالب:          والعقل: أصله ضفب ال عري ابلسيف على عفاقي ه ليسق  إىل 
[) 30ضفوب بنصل السيف سول يائنا                      إذا عيدموا زا)ا فيإنييك عياقييف (فكييف حيان عييايب ونيي ]  

 القول فيه حالقول يف نظريه الواقع يف قصة قوم نوح فليس  و وكفيفا ولكنه خا  هبيه القصة. 
[) جيواب قوليه (فكييف حيان عييايب ونيي ) فنيو مثيل موقيع 31 أ سلنا علينم صيحة واحدة فكيانوا حنشييم احملتظيف](إان 

 قوله (إان أ سلنا علينم  اا صفصفا) يف قصة عا) حما وقدم. 
ا قية والصيحة: الصاعقة و ، املعل عننا ابلطايية يف سو ة احلاقة  ويف سو ة األعيفا  ابلفجفية  و ي، صياعقة عظيمية خ 

للعييا)ة أ لكييتنم  وليييلك وصييفت ب(واحييدة) للدالليية علييى أهنييا خا قيية للعييا)ة إذ أوييت علييى ق يليية حامليية و ييم أصييحاب 
 احلجف. 

 و(حانوا) مبعىن: صا وا  وجت،  (حان) مبعىن (صا ) حني يفا) هبا حون متحد) مل يكن من ق ل.  
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شيم و يو الكسيف ألن الييابس مين ذليك يصيري سيفيع واهلشيم : ما ي س وجف من الكب ومن الشجف  و و مشيت  مين اهل 
االنكسا . واملفا)  نا ش، خا  منه و و ما جف من أيصان العضياة والشيوك وعظييم الكيب حيانوا يتخييون منيه حظيائف 
حلفييظ أينييامنم ميين الييفيح والعا)ييية وليييلك أضيييف اهلشيييم إىل احملتضييف. و ييو بكسييف الظييا  املعجميية: اليييت يعمييل احلظييرية 

ذلييك أضيييف اهلشيييم ويلقيييه علييى األ ض لريصييفه بعييد ذلييك سييياجا حلظريوييه فاملشيي ه بييه  ييو اهلشيييم اقمييو  يف وي نينييا  و 
األ ض ق ل أن يسي  وليلك قال  حنشيم احملتظف  ومل يقل: حنشيم احلظرية  ألن املقصو) ابلتش يه حالته ق يل أن يفصيف 

 ويصفف وق ل أن وتخي منه احلظرية. 
 ظرية  أت متكلف عمل احلظرية. واحملتظف: مفتعل من احل 
 والقول يف وعدية (أ سلنا) إىل ضمري (نو)) حالقول يف (أ سلنا علينم  اا صفصفا).  
[) وكفييف كن بعيد نظريويه السيافلني يف قصية قيوم نيوح وقصية عيا) وييييال 32(ولقد يسفان القيفان للييحف فنيل مين ميدحف] 

تان اقتضى التكفيف مقام االمتنان واحل  على التدبف ابلقفان ألن التدبف فييه هليه القصة حما ذيلت بنظرييه القصتان السالف
 أييت بتجنب الضالل ويفشد إىل مسالك اال تدا . فنيا أ م من وكفيف (فكيف حان عياب  يب وني ) فليلك أوثف. 

عندان حيلك يزت  [ نعمة من34[ إان أ سلنا علينم حاص ا إال ال لوك يينا م بسحف]33(حيبت قوم لوك ابلني ] 
 [) القول يف مفف)اوه حالقول يف نظائفه  وقصة قوم لوك وقدمت يف سو ة األعفا  ويري ا. 35من شكف]

 وعف  قوم لوك ابإلضافة إليه إذ مل يكن لتلك األمة اسم يعففون به عند العفب.  
ذلييك يف سييو ة األعييفا  ويف ومل ايك  نييا مييا ولقييى بيه قييوم لييوك حمييا حكيي، يف القصي  الييثالث ق ييل  يييه  وقيد حكيي،  

سيييو ة  يييو) ويف سيييو ة احلجيييف ألن سيييو ة القميييف بنييييت عليييى هتدييييد املشيييفحني عييين إعفاضييينم عييين االوعييياجل آبايت هللا الييييت 
شيا دو ا واك  اايويه علييى األميم املاضييية الييت علمييوا أخ ا  يا وشييندوا اك  يا   فلييم يكين نيية مقيتض لتفصيييل أقيوال ولييك 

اهبا ألقوال املشفحني يف وفضيله ومل وكن أقيوال قيوم ليوك بتليك املثابية  فلييلك أقتصيف فينيا عليى األمم إال ما حان مننا مش
 حكاية ما  و مشرتك بيننم وبني املشفحني و و وكييب  سوهلم وإعفاضنم عن ني ه. والني  وقدم. 

 بوا ابلني . ومجلة (إان أ سلنا علينم حاص ا) استئنا  بياين انشئ عن اإلخ ا  عن قوم لوك أبهنم حي 
 وحيلك مجلة (يينا م بسحف). ومجلة (حيلك يزت من شكف).  
واحلاصييب: الييفيح اليييت حتصييب  أت وفميي، ابحلصيي ا  وففعنييا ميين األ ض لقوهتييا  ووقييدم يف قولييه وعيياىل (فمييننم ميين أ سييلنا  

 عليه حاص ا) يف سو ة العنك وت. 
 واالستثنا  حقيق، ألن ال لوك من مجلة قومه.  
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وال لوك: قفابته و م بناوه  ولوك )اخل بداللة الفحوى. وقد ذحف يف اايت أخفى أن زوجة لوك مل ينجنا هللا ومل يييحف   
ذلك  نا احتفا  مبواقع ذحفه وون ينا على أن من ال يؤمن ابلفسول ال يعيد مين اليه  حميا قيال (اي نيوح انيه لييس مين أ ليك 

 إنه عمل يري صاحل). 
سحف)  أت يف وقت السحف لإلشا ة إىل إيائنم ق يل حلول العياب بقيومنم لقوليه بعيده (ولقيد صي حنم بكيفة وذحف (ب  

 عياب مستقف). 
 وانتصب (نعمة) على احلال من ضمري املتكلم  أت إنعاما منا.  
من احلال  أت  ومجلة (حيلك يزت من شكف) معرتضة  و ، استئنا  بياين عن مجلة (يينا م بسحف) ابعت ا  ما معنا 

 إنعاما ألجل أنه شكف  ففيه إ ا  أبن إ الك يري م ألهنم حففوا  و يا وعفيض إبنيا  املشفحني وبشا ة للمؤمنني. 
ويف قوله (من عندان) ونويه بشأن  يه النعمة ألن ظف  (عنيد) ييدل عليى اال)خيا  واالسيتئثا  مثيل (ليدن) يف قوليه (مين  

 عمة منا أو أنعمنا. لدان). فيلك أبلغ من أن يقال: ن
 [) عطف على مجلة (إان أ سلنا علينم حاص ا). 36(ولقد أني  م بطشتنا فتما وا ابلني ] 
ودحيد الكالم بالم القسم وحف  التحقي  يقصد منه دحيد الغفض اليت سيقت القصة جله و و موعظة قفيو اليين  

 أني  م  سول هللا صلى هللا عليه وسلم فتما وا ابلني . 
وال طشة: املفة من ال طو  و و أخي بعنيف لعقياب وحنيوه  ووقيدم يف قوليه (أم هليم أييد ي طشيون هبيا) يف اخيف األعيفا    

 و ،  نا متثيل لإل الك السفيع مثل قوله (يوم ن طو ال طشة الكلى) يف سو ة الدخان. 
 وا) معىن: حيبوا فعيدت ابل يا   ووقيدم عنيد والتما ت: وفاعل من املفا  و و الشك. وصيغة املفاعلة للم الغة. وضمن (متا 

 قوله وعاىل (ف أت اال   بكما وتما ى) يف سو ة النجم. 
[) إمجال ملا ذحف يف يري  يه السو ة يف قصة قوم لوك 37(ولقد  او)وه عن ضيفه فطمسنا أعيننم فيوقوا عيايب وني ] 

إذ اقتحميوا بيتيه وأن هللا أعميى أعييننم فليم ييفوا حييف أنه نزل به ضيف ففام قومه الفاحشة هبم وعجز لوك عين )فيع قوميه 
 يدخلون. 

واملفاو)ة: ضاولة  ضى الكا ه شيئا بق ول ما حف ه  و ، مفاعلة من  ا) ييفو)  و)ا  إذا ذ يب و جيع يف أميف  مثليت  يئية  
 ت ب(عن). من يكف  املفاجعة واحملاولة هبيئة املنصف  ع الفاجع. وضمن ( او)وه) معىن )فعوه وصففوه فعد

وأسند املفاو)ة إىل ضمري قوم ليوك وإن حيان امليفاو)ون نفيفا ميننم ألن ميا  او)وا علييه  يو  ا) مجييع القيوم بقطيع النظيف عين  
 وعيني من يفعله. 

 ويتعل  قوله (عن ضيفه) بفعل ( او)وه) بتقديف مضا   أت عن متكيننم من ضيوفه.  
)ل علييه سييال الكيالم للنفيف الييين طمسينا أعييننم (ذوقيوا عييايب) و يو وقوله (فيوقوا عيايب وني ) مقول قول ضيو   

 العمى  أت ألقى هللا يف نفوسنم أن ذلك عقاب هلم. 
 واستعمل اليول يف اإلحساس ابلعياب جمازا مفسال بعالقة التقييد يف اإلحساس.  
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 ت  ووعديييية فعيييل (ذوقيييوا) إىل وعطييف النيييي  عليييى العيييياب ابعت ييا  أن العيييياب وصيييدي  للنيييي   أت ذوقيييوا مصييدال نيييي 
 (ني ت) بتقديف مضا   أت واك  ني ت. 

 والقول يف دحيده بالم القسم وقدم  وحيفت اي  املتكلم من قوله (وني ) ختفيفا.  
 [) القول يف دحيده بالم القسم وقدم انفا يف نظريه. 38(ولقد ص حنم بكفة عياب مستقف] 
  وقد جا  يف اآلية األخفى قوله (إن موعد م الص ح أليس الص ح بقفيب)  فيحف وال كفة: أول الننا  و و وقت الص ح 

 (بكفة) للداللة على وعجيل العياب هلم. 
 والتص يح: الكون يف زمن الص اح و و أول الننا .  
 واملستقف: الثابت الدائم اليت نفت على قوة واحدة ال يقلع حىت استأصلنم.  
 جا ة و و ميحو  يف سو ة األعفا  وسو ة  و). والعياب:  و ا سف ومطف احل 
[) وففيع قول ضيو  خوط وا به مفا) به التوبيخد إما أبن ألق، يف  وعنم عند حلول العياب  39(فيوقوا عيايب وني ] 

 أبن ألقى هللا يف أياعنم صوات. 
ا. وحيفت اي  املتكلم من قوله (وني ) وا طاب يفميع اليين أصاهبم العياب املستقف  وبيلك مل وكن  يه ايفملة وكفيف  

 ختفيفا. 
 والقول يف استعمال اليول  نا حاليول يف سابقه.  
وفائدة اإلعالم مبا قيل هلم من قوله (فيوقوا عيايب وني ) يف املوضعني أن يتجد) عند استما  حل ن إ من ذلك إ)حا  هلم  

 واوعاجل وإيقاجل استيفا  حل  التيحري القفاين. 
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[) وكفيف كل  ونوينا بشأن القفان للخصوصية اليت وقيدمت يف املواضيع 40(ولقد يسفان القفان لليحف فنل من مدحف]  

الييت حيف  فينيا نظيريه ومييا يقا بيه وخاصية يف نظيريه امليوايل  ييو ليه. ومل يييحف  نيا (فكييف حييان عييايب ونيي ) احتفيا  ركاييية 
 يد املشفحني. التنكيل لقوم لوك يف التعفيض بتند

[) مليا حانيت عيدوة موسيى علييه 42[ حيبوا آبايونا حلنا فأخيان م أخي عزيز مقتيد ]41(ولقد جا  ال ففعون الني ]  
السالم يري موجنة إىل أمة الق    ويري مفا) مننا التشفيع هلم. ولكننا موجنة إىل ففعون وأ ل )ولته اليين أبيدينم وسري 

سمحوا إبطالل بين إسيفائيل مين االسيتع ا)  و كنيو م مين ا يفوج ميع موسيى خي  ابلنيي   نيا أمو  اململكة الففعونية  لي
ال ففعون  أت ففعون واله ألنه يصد  عن  أينم  أال ويفى أن ففعيون مل يسيتأثف بيف) )عيوة موسيى بيل قيال ملين حوليه: (أال 

أسيلوب اإلخ يا  عين ففعيون ومين معيه  ياثال وستمعون) وقال (فماذا دمفون) وقالوا (أ جه وأخياه) اآليية  ولييلك مل يكين 
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ألسلوب اإلخ ا  عن قوم نوح وعا) ونو) وقوم ليوك إذ صيد  اإلخ يا  عين أولئيك  ملية (حييبت)  وخوليف يف اإلخ يا  
 عن ففعون فصد   ملة (ولقد جا  ال ففعون الني ) وإن حان مةل  يه األخ ا  ا مسة متماثال. 

ليى مين ليه شيدة اوصيال ابلشيخ  حميا يف قوليه وعياىل (أ)خليوا ال ففعيون أشيد العيياب). واآلل: القفابة  ويطلي  جميازا ع 
 وحان امللوك األقدمون ينوطون وزا هتم ومشاو هتم بقفابتنم ألهنم أيمنون حيد م. 

 والني : مجع نييف: اسم مصد  مبعىن اإلنيا . ووجه مجعه أن موسى حف  إنيا  م.  
 القول يف نظائفه املتقدمة. والقول يف دحيد ا ل ابلقسم ح 
 وإسنا) التكييب إلينم بنا  على ظا ف حاهلم وإال فقد امن مننم  جل واحد حما يف سو ة يافف.  
ومجلة (حيبوا آبايونا حلنا) بدل اشتمال من مجلة (جا  ال ففعون الني ) ألن جم،  الني  إلينم مالبس لآلايت  وظنو   

 الني  مشتمل على التكييب ألنه مقا ن مقا نه. اآلايت مقا ن لتكيي نم هبا فمج،  
وقولييه (آبايونييا) إشييا ة إىل اايت موسييى امليييحو ة يف قولييه وعيياىل (فأ سييلنا علييينم الطوفييان وايفييفا)) و يي، وسييع اايت مننييا  

ل ا مس امليحو ة يف اية األعفا  واأل بيع األخيف   ي،: انقيالب العصيا حيية  وظنيو  ييده بيضيا   وسينو القحي   وانفيال
 ال حف مبفأى من ففعون واله  ومل ينجع ذلك يف وصميمنم على اللحال ب ين إسفائيل. 

ودحيد (اايونا) ب(حلنا) إشا ة إىل حثفهتا وأهنم مل يؤمنوا بش،  مننا. ووكيي نم آبيية انفيالل ال حيف وكيييب فعلي، ألن  
 ووومهوا ال حف أ ضا فلم ينتدوا بتلك اآلية.  موسى مل يتحد م بتلك اآلية وقوم ففعون ملا  أوا ولك اآلية عدو ا سحفا

واألخي: مستعا  لالنتقام  وقد وقدم عند قوله وعاىل (أو أيخي م يف وقلي نم فميا  يم مبعجيزين أو أيخيي م عليى ختيو )  
 يف سو ة النحل. 

 و يا األخي:  و إيفال ففعون و جال )ولته وجنده اليين خفجوا لنصفوه حما وقدم يف األعفا .  
نتصب (أخي عزيز مقتد ) على املفعولية املطلقة م ينا لنو  األخيي أبفضيع ميا  يو معيفو  للمخياط ني مين أخيي املليوك وا 

 وايف ابفة. 
 والعزيز: اليت ال يغلب. واملقتد : اليت ال يعجز.  
 وأ يد بيلك أنه أخي مل ي   على العدو أت إبقا  ري  قطع )ابف ففعون واله.  
[)  يييه ايفملية حالنتيجيية حلاصيل القصيي  عين األمييم الييت حيييبت 43لييئكم أم لكيم بييفا ة يف الزبيف](أحفيا حم خييري مين أو  

 الفسل من قوم نوح فمن ذحف بعد م وليلك فصلت ومل وعطف. 
وقيد ييري أسيلوب الكيالم مين حونيه موجنيا للفسيول صيلى هللا علييه وسيلم إىل ووجينيه للمشيفحني لينتقيل عين التعييفيض إىل  

 قام اإلنيا  واإلبالغ. التصفيح اعتنا  مب
واالسييتفنام يف قولييه (أحفييا حم خييري ميين أولييئكم) نييوز أن يكييون علييى حقيقتييه  ويكييون ميين احملسيين ال ييديع، اليييت ييياه  

السييكاح،  سييول املعلييوم مسييال يييريه  وييياه أ ييل األ)ب ميين ق لييه ب  جتا ييل العييا    . وعييدل السييكاح، عيين ولييك 
عاىل حنو قوله (وإان أو إايحم لعلى  دى أو يف ضالل م يني) و يو  نيا للتيوبيخ حميا يف التسمية وقال لوقوعه يف حالم هللا و

 قول ليلى ابنة طفيف ا ا جية وفث، أخا ا الوليد بن طفيف الشي اين:          
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 ز  اخل. أاي شجف ا ابو  مالك مو قيا                      حأنك مل جتز  على ابن طفيف الشا د يف قوهلا: حأنك مل جت  
   
 

 4235صفحة : 
 
والتيييوبيخ عليييى ختطئيييتنم يف عيييدم العيييياب الييييت حيييل أبمثييياهلم حيييىت حيييأهنم اسييي ون حفيييا  م خيييريا مييين الكفيييا  املاضيييني   

املتحيدث عين قصصينم  أت لييس هليم خاصييية ويفأب هبيم عين أن يلحقنيم ميا حليي  الكفيا  املاضيني. واملعيىن: أنكيم يف عييدم 
 كيبني السابقني ال ختلون عن أن أحد األمفين اليت طمأنكم من أن يصي كم مثلما أصاهبم. احرتاثكم ابملوعظة أبحوال امل

و(أم) لإلضفاب االنتقايل. وما يقد  بعد ا من استفنام مستعمل يف اإلنكا . والتقديف: بل ما لكم بيفا ة يف الزبيف حيىت   
 وكونوا امنني من العقاب. 

كفا   فإضافة لفظ (حفا ) إىل ضيمري م إضيافة بيانيية ألن املضيا  صينف وضمري (حفا حم) أل ل مكة و م أنفسنم ال 
من جنس من أضيف  و إليه فنو على وقديف (من) ال يانيية. واملعيىن: الكفيا  مينكم خيري مين الكفيا  السيالفني. أت أأنيتم 

 الكفا  خري من أولئك الكفا . 
 اإلهل، وا)عا  فا ل بيننم وبني أولئك. واملفا) ابألخريية انتفا  الكفف  أت خري عند هللا االنتقام  
 واللا ة: ا ال  والسالمة  ا يضف أو يش  أو يكلف حلفة. واملفا)  نا: ا ال  من املؤاخية واملعاق ة.  
 والزبف: مجع زبو   و و الكتاب  وزبو  مبعىن مزبو   أت بفا ة حت ت يف حتب هللا السالفة.  
 حفا حم ال يناهلم العقاب اليت انل أمثاهلم من األمم السابقة.   واملعىن: ألكم بفا ة يف الزبف أن 
 و(يف الزبف) صفة (بفا ة)  أت حائنة يف الزبف  أت مكتوبة يف صحائف الكتب.  
وأفا)  يا الكتاب وف)يد النجاة من العياب بني األمفين: إما االوصا  اب ري اإلهل، املشا  إليه بقوله وعاىل (إن أحفمكم  

أوقاحم)  وإما املساضة والعفو عما يقرتفه املف  من السيئات املشا  إليه بقيول النييب صيلى هللا علييه وسيلم  لعيل هللا  عند هللا
 اطلع على أ ل بد  فقال: اعملوا ما شئتم فقد يففت لكم  . 

 واملعىن انتفا  حال األمفين عن املخاط ني فال مأمن هلم من حلول العياب هبم حما حل أبمثاهلم.  
واآلييية وييؤذن اب وقيياب عييياب ينييال املشييفحني يف الييدنيا )ون العييياب األحييل  وذلييك عييياب ايفييو  اليييت يف قولييه وعيياىل  

(فا وقيب ييوم ديت السيما  بيدخان م يني) حميا وقيدم  وعيياب السيييف ييوم بيد  الييت يف قوليه وعياىل (ييوم ني طو ال طشيية 
 الكلى إان منتقمون). 

[) (أم) منقطعييية إلضييفاب انتقييايل. واالسيييتفنام 45[ سييينزم ايفميييع ويولييون الييدبف]44(أم يقولييون حنيين مجييييع منتصييف] 
املقيييد  بعيييد (أم) مسيييتعمل يف التيييوبيخ  فيييإن حيييانوا قيييد صيييفحوا بييييلك فظيييا ف  وإن حيييانوا مل يصيييفحوا بيييه فنيييو إن يييا  أبهنيييم 

 سيقولونه. 
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د  ألن قوله (سينزم ايفمع) إنيا  هبز تنم  يوم وعن ابن ع اس: أهنم قالوا ذلك يوم بد . ومعناه: أن  يا نزل ق ل يوم ب 
 بد   و مستق ل ابلنس ة لوقت نزول اآلية لوجو) عالمة االستق ال. 

ويري أسلوب الكالم من ا طاب املوجه إىل املشيفحني بقوليه (أحفيا حم خيري) اخل إىل أسيلوب الغي ية  جوعيا إىل األسيلوب  
ييية يعفضييوا) بعيد أن قضيي، حيي  اإلنيييا  بتوجيييه ا طيياب إىل املشييفحني يف قولييه ايفيا ت ميين أول السييو ة يف قولييه (وإن يييفوا ا

 (أحفا حم خري من أولئك أم لكم بفا ة يف الزبف). 
والكييالم بشييا ة للنيييب صييلى هللا عليييه وسييلم ووعييفيض ابلنيييا ة للمشييفحني م ييين علييى أهنييم حتييدثنم نفوسيينم بيييلك وأهنييم ال  

إلينم قصصنا متساوية  أت حنن منتصيفون عليى ضميد صيلى هللا علييه وسيلم ألنيه اس ون حاهلم وحال األمم اليت سيقت 
 ليس  سول هللا فال يؤيده هللا. 

و(مجيع) اسم للجماعة اليين أمف م واحد  وليس  و مبعىن اإلحاطية  ونظيريه ميا وقيع يف خيري عميف وعلي، وع ياس  ضي،  
أ ض فييدك. قييال هلمييا  ع جئتميياين وأمفحمييا مجيييع وحلمتكمييا هللا عييننم يف قضييية مييا وفحييه النيييب صييلى هللا عليييه وسييلم ميين 

 واحدة    وقول ل يد:          
عفيت وحان هبيا ايفمييع فيأحلوا                      مننيا وييو)  نؤينيا ونامينييا واملعيىن: بيل أييدعون أهنيم يغيال ون ضميد   

 ون. صلى هللا عليه وسلم وأصحابه وأهنم يال ون ألهنم مجيع ال يغل 
 ومنتصف: وصف (مجيع). جا  ابإلففا) مفاعاة للفظ (مجيع) وإن حان معناه متعد)ا.  
ووغيري أسلوب الكالم من ا طاب إىل الغي ة مشعف أبن  يا  و ظيننم واييرتا  م  وقيد  وت أن أاب جنيل قيال ييوم بيد :   

 املتعل  ابإلخ ا  ابلغيب.  حنن ننتصف اليوم من ضمد وأصحابه  . فإذا صح ذلك حانت اآلية من اإلعجاز
   
 

 4236صفحة : 
 
ولعييل هللا وعيياىل ألقييى يف نفييوس املشييفحني  يييا الغييفو  أبنفسيينم و يييا االسييتخفا  ابلنيييب صييلى هللا عليييه وسييلم وأو اعييه   

  ليشغلنم عن مقاومتيه ابلييد ويقصيف م عليى وطياوهلم علييه ابأللسينة حيىت وكثيف أو اعيه وحيىت ييتمكن مين اهلجيفة واالنتصيا
 أبنصا  هللا. 

فقوله (سينزم ايفمع ويولون الدبف) جواب عن قوهلم (حنن مجيع منتصف) فليلك مل وعطف ايفملة على اليت ق لنا. و يا   
بشا ة لفسوله صلى هللا عليه وسلم بيلك و و يعلم أن هللا منجز وعده وال يزيد ذلك الكاففين إال يفو ا فال يعريوه جانب 

 ملقاومته حما قال وعاىل يف حنو ذلك (ويقللكم يف أعيننم ليقض، هللا أمفا حان مفعوال). ا تمامنم وأخي العدة 
والتعفييف يف (ايفميع) أت ايفمييع املعنيو) مين قولييه (حنين مجيييع منتصيف) واملعيىن: سييينزم مجعنيم. و ييا معييىن قيول النحيياة:  

 الالم عوض عن املضا  إليه. 
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حقولييه (قييل لليييين حفييفوا سييتغل ون). وبييين الفعييل للمجنييول لظنييو  أن اهلييازم   واهلييزم: الغلييب  والسييني لتقفيييب املسييتق ل  
 املسلمون. 

ويولييون: نعلييون يييري م يلييي،  فنييو يتعييدى ابلتضيييعيف إىل مفعييولني  وقييد حييي  مفعوليييه األول  نييا لالسييتغنا  عنيييه إذ  
 الغفض اإلخ ا  عننم أبهنم إذا جا  الويى يففون ويولونكم األ)اب . 

 نف  و و ما أ)بف  أت حان و ا   وعكسه الق ل. والدبف: الظ 
واآلية إخ ا  ابلغيب  فإن املشفحني  زموا يوم بد   وولوا األ)اب  يومئي  وولوا األ)اب  يف مجع اخف و و مجع األحزاب يف  

ج لصيف يزوة ا ندل ففف بليل حما مضى يف سو ة األحزاب وقد ث ت يف الصحيح أن النييب صيلى هللا علييه وسيلم مليا خيف 
 القتال يوم بد  وال  يه اآلية ق ل القتال  إ ا  إىل حتقي  وعد هللا بعياهبم يف الدنيا. 

وأفييف) الييدبف  واملييفا) ايفمييع ألنييه جيينس يصييدل ابملتعييد)  أت يييويل حييل أحييد مييننم )بييفه  وذلييك لفعاييية الفاصييلة ومزاوجيية  
 وول واحدة  و يا اهلزم وقع يوم بد .  القفائن  على أن اهنزام ايفمع اهنزامة واحدة وليلك ايفيو جنة

 وت عن عكفمة أن عمف بن ا طاب قال:  مليا نزليت (سيينزم ايفميع ويوليون اليدبف) جعليت أقيول: أت مجيع ينيزم? فلميا   
حيان ييوم بيد   أييت النييب صيلى هللا علييه وسيلم يثيب يف اليد    ويقيول (سيينزم ايفميع ويوليون اليدبف)  اه  أت مل يت يني ليه 

 يفمع اليت سينزم ويويل الدبف فإنه مل يكن يومئي قتال وال حان رطف هلم ب ال. املفا) اب
[) (بل) لإلضيفاب االنتقيايل  و يو انتقيال مين الوعييد بعيياب اليدنيا حميا 46(بل الساعة موعد م والساعة أ) ى وأمف] 

هل )ون العيييياب األحيييل لعلنيييم حيييل ابألميييم قييي لنم إىل الوعييييد بعيييياب اآلخيييفة. قيييال وعييياىل (ولنيييييقننم مييين العيييياب األ)
يفجعون)  وعياب اآلخفة أعظم فليلك قال (والساعة أ) ى وأمف) وقال يف اآلية األخيفى (ولعيياب اآلخيفة أشيد وأبقيى) 

 ويف اآلية األخفى (ولعياب اآلخفة أخزى). 
 والساعة: علم ابلغل ة يف القفان على يوم ايفزا .  
  أت وعييد. واإلضيافة عليى معيىن اليالم أت موعيد هليم. و ييا إمجيال ابلوعييد  ع واملوعد: يوم الوعد  و و  نا وعيد سيو  

 عطف عليه ما يفصله و و (والساعة أ) ى وأمف). ووجه العطف أنه أ يد جعله خلا مستقال. 
دنيا وأ) ى: اسم وفضيل من ) اه إذا أصابه بدا ية  أت الساعة أشد إصابة بدا ية ا ليو) يف النيا  مين )ا يية عيياب الي 

 ابلقتل واألسف. 
 وأمف: أت أشد مفا ة. واستعريت املفا ة لإلحساس ابملكفوه على طفيقة وش يه املعقول الغائب ابحملسوس املعفو .  
وأعيد اسم (الساعة) يف قوليه (والسياعة أ) يى) )ون أن ييؤوى بضيمري ا لقصيد التنوييل  ولتكيون ايفملية مسيتقلة بنفسينا  

 فتسري مسري املثل. 
[)  ييا الكيالم بييان لقوليه 48[ يوم يسح ون يف النا  على وجننم ذوقوا مس سقف]47قفمني يف ضالل وسعف](إن ا 

(والسيياعة أ) ييى وأمييف). واقييرتان الكييالم رييف  (إن) لفائييدوني: إحييدامها اال تمييام بصييفاه اإلخ ييا ت  وكنينمييا دحيييد مييا 
للنيييب صييلى هللا عليييه وسييلم و ييو ال يشييك يف ذلييك فييإن وضييمنه ميين التعييفيض ابملشييفحني  ألن الكييالم وإن حييان موجنييا 
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املشفحني ي لغنم ويشيع بيننم و م ال يؤمنون بعياب اآلخفة فكانوا جديفين بتأحيد ا ل يف جانيب التعيفيض فتكيون (إن) 
 مستعملة يف يفضينا من التوحيد واال تمام. 

 اإلجفام هبم.  والتع ري عننم ب(اقفمني) إظنا  يف مقام اإلظما  إللصال وصف 
   
 

 4237صفحة : 
 
والضيالل: يطلي  علييى ضيد اهلييدى ويطلي  علييى ا سيفان  وأحثييف املفسيفين عليى أن املييفا) بيه  نييا املعيىن الثيياين. فعين ابيين   

ع ياس: امليفا) ا سيفان يف اآلخييفة  ألن الظيا ف أن (ييوم يسيح ون يف النييا ) طيف  للكيون يف ضيالل وسييعف عليى حنيو قولييه 
جييف الفاجفيية وت عنييا الفا)فيية قلييوب يومئييي واجفيية)  وقولييه (ويييوم القياميية  ييم ميين املق ييوحني) فييال يناسييب أن وعيياىل (يييوم وف 

 يكون الضالل ضد اهلدى. 
ونوز أن يكيون (ييوم يسيح ون) ظففيا للكيون الييت يف خيل (إن)  أت حيائنون يف ضيالل وسيعف ييوم يسيح ون يف النيا     

 مة و(سعف) مجع سعري  و و النا   ومجع السعري ألنه قوت شديد. فاملعىن: أهنم يف ضالل وسعف يوم القيا
 والسحب: ايفف  و و يف النا  أشد من مالزمة املكان ألن به يتجد)  اسة ان  أخفى فنو أشد وعيي ا.  
 وجعل السحب على الوجوه إ انة هلم.  
 ساس. و(ذوقوا مس سقف) مقول قول ضيو   وايفملة مستأنفة. واليول مستعا  لإلح 
 وصيغة األمف مستعملة يف اإل انة واقازاة.  
 واملس مستعمل يف اإلصابة على طفيقة اقال املفسل.  
وسيقف: علييم علييى جنينم  و ييو مشييت  مين السييقف بسييكون القييا  و يو التنيياب يف النييا    (سيقف) وضييع علمييا يفنيينم   

 معىن اعتلوا فيه أن مسماه ان  والنا  مؤنثة.  وليلك فنو  نو  من الصف  للعلمية والتأني   ألن جننم اسم مؤن 
واآلية وتحمل معىن اخف  و و أن يفا) ابلضالل ضد اهلدى وأن اإلخ ا  عن اقفمني أبهنم ليسوا على  دى  وأن ما  م  

 فيه ابطل وضالل  وذلك يف الدنيا  وأن يفا) ابلسعف نريان جننم وذلك يف اآلخفة فيكون الكالم على التقسيم. 
أو يكون السعف مبعىن ايفنون  يقال: سعف بضمتني وسعف بسيكون العيني  أت جنيون  مين قيول العيفب انقية مسيعو ة  أت  

 شديدة السفعة حأن هبا جنوان حما وقدم عند قوله وعاىل (إان إذن لف، ضالل وسعف) يف  يه السو ة. 
يف السييعري مل يكونييوا يف ضييالل ألن األمييف قييد  و وت عيين ابيين ع يياس وفسييف بييه أبييو علييى الفا سيي، قييائال: ألهنييم أن حييانوا  

 حشف هلم وإمنا وصف حاهلم يف الدنيا  وعليه فالضالل والسعف حاصالن هلم يف الدنيا. 
[) استئنا  وقع ويييال مليا ق ليه مين الوعييد واإلنييا  واالعت يا  مبيا حيل ابملكييبني  و يو 49(إان حل ش،  خلقناه بقد ] 

 إال واحدة) اخل.  أيضا ووطئة لقوله (وما أمفان
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واملعىن: إان خلقنا وفعلنا حل ما ذحف من األفعال وأس اهبا واالهتا وسلطنا م على مسيتحقيه ألان خلقنيا حيل شي،  بقيد    
 أت فإذا علمتم  يا فانت نوا إىل أن ما أنتم عليه من التكييب واإلصفا   اثل ملا حانت عليه األمم السالفة. 

 يقال فيه ما قلناه يف قوله (إن اقفمني يف ضالل وسعف)?. واقرتان ا ل رف  (إن)  
وا ل  أصله: إنا) ذات بشكل مقصو) فنو حقيقة يف إنا) اليوات  ويطل  جمازا على إنا) املعاين الييت وشي ه الييوات  

 يف التميز والوضوح حقوله وعاىل (وختلقون إفكا). 
 استعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه.  فإطالقه يف قوله (إان حل ش،  خلقناه بقد ) من 
 و(ش، ) معناه موجو) من ايفوا ف واألعفاض  أت خلقنا حل املوجو)ات جوا  ا وأعفاضنا بقد .  
 والقد : بتحفيك الدال مفا)  القد  بسكوهنا و و حتديد األمو  وض طنا.  
ملعىن قد وكيف  يف القيفان حقوليه يف سيو ة الفعيد واملفا): أن خل  هللا األشيا  مصاحب لقوانني جا ية على احلكمة  و يا ا 

 (وحل ش،  عنده مبقدا ) و ا يشمله عموم بكل ش،  خل  جننم للعياب. 
وقد أشا  إىل أن ايفزا  من مقتضى احلكمة قوله وعاىل (أفحس تم أمنيا خلقنياحم ع ثيا وأنكيم إلينيا ال وفجعيون) وقوليه (وميا  

ابحليي  وإن السيياعة آلوييية فاصييفح الصييفح ايفميييل إن  بييك  ييو ا ييالل العليييم)  خلقنييا السييماوات واأل ض ومييا بيننمييا إال
وقوله (وما خلقنا السماوات واأل ض وميا بيننميا الع يني ميا خلقنامهيا إال ابحلي  ولكين أحثيف م ال يعلميون إن ييوم الفصيل 

ة ويييوم ايفييزا . فنيييا وجييه ميقياهتم أمجعييني) فييرتى  يييه اآلايت وأشي ا نا وعقييب ذحييف حييون ا لي  حلييه حلكميية بيييحف السياع
وعقييب اايت اإلنيييا  والعقياب امليييحو ة يف  يييه السيو ة ابلتيييييل بقوليه (إان حييل شيي،  خلقنياه بقييد ) بعيد قولييه (أحفييا حم 

 خري من أولئكم) وسيقول (ولقد أ لكنا أشياعكم). 
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ملفعيول الثياين لفعيل (خلقنياه) ألنيه مقصيو) بياويه  إذ فال ا  يف (بقد ) للمالبسة  واقفو  ظف  مستقف  فنو يف حكم ا  

ليس املقصو) اإلعيالم أبن حيل شي،   ليول    فيإن ذليك ال اتياج إىل اإلعيالم بيه بليه دحييده بيل املقصيو) إظنيا  معيىن 
 العلم واحلكمة يف ايفزا  حما يف قوله وعاىل يف سو ة الفعد (وحل ش،  عنده مبقدا ). 

لقد  أن حل ش،   لول  و جا  على وف  علم هللا وإ ا)وه ألنه خال  أصول األشيا  وجاعل القوى و ا يستلزمه معىن ا 
فينا لتن ع  عننا اك  ا ومتولداهتا  فنو عامل بيلك ومفيد لوقوعه. و يا قد يي، ابلقيد  يف اصيطالح الشيفيعة حميا جيا  

 خريه وشفه  .  يف حدي  جليل الصحيح يف ذحف ما يقع به اإل ان  ووؤمن ابلقد 
وأخيفج مسييلم والرتميييت عيين أيب  فيييفة  جييا  مشييفحو قيفيو راصييمون  سييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم يف القييد  فنزلييت   

(يوم يسح ون يف النا  عليى وجيو نم ذوقيوا ميس سيقف إان حيل شي،  خلقنياه بقيد ). ومل يييحف  اوت احليدي  معيىن القيد  
يظنيف أهنيم خاصيموا جيدال لييدفعوا عين أنفسينم التعنييف بع يا)ة األصينام حميا اليت خاصم فيه حفيا  قيفيو ف قي، جمميال و 

This file was downloaded from QuranicThought.com



قيالوا (وليو شييا  اليفمحن مييا ع يدان م)  أت جييدال للنييب صييلى هللا علييه وسيلم مبوجييب ميا يقولييه مين أن حييل حيائن بقييد  هللا 
 جنال مننم مبعاين القد . 

 ومشييئته وميا سييي  بيه قيد ه مين ذلييك  و يو )لييل مسييال قيال عيياض يف اإلحميال  ظييا فه أن امليفا) ابلقيد    نيا مييفا) هللا 
القصة اليت نزلت بس  نا اآلية  اه. وقال ال اج، يف املنتقى: اتمل مين جنية اللغية معياين: أحيد ا: أن يكيون القيد   ننيا 

 مبعىن مقد  ال يزا) عليه وال ينق  حما قال وعاىل (قد جعل هللا لكل ش،  قد ا). 
 نه بقد وه  حما قال (بلى قا) ين على أن نسوت بنانه). والثاين: أن املفا) أ 
 والثال : بقد   أت ذلقه يف وقته  أت نقد  له وقتا ذلقه فيه اه.  
قلت: وإذا حان لفظ (قيد ) جنسيا  ووقيع معلقيا بفعيل متعلي  بضيمري (حيل شي، ) اليدال عليى العميوم حيان ذليك اللفيظ  

بقد   وس ب النزول ال رص  العموم  وال يناحد موقيع  ييا التييييل  عليى  عاما للمعاين حلنا فكل ما خلقه هللا فخلقه
أن السيلف حيانوا يطلقييون سي ب النيزول علييى حيل ميا نزلييت اآليية للداللية عليييه وليو حانيت اآلييية سيابقة عليى مييا عيدوه ميين 

 الس ب. 
ني ما خلقه هللا  يا لييس  لوقيا ليه واعلم أن اآلية صفاة يف أن حل ما خلقه هللا حان بض   جا اي على حكمته  وأما وعي 

ميين أفعييال الع ييا)ة مييثال عنييد القييائلني لليي  الع ييا) أفعيياهلم حاملعتزليية والقييائلني بكسييب الع ييد حاألشييعفية  فييال حجيية ابآلييية 
علييينم الحتمييال أن يكييون مصييب اإلخ ييا   ييو مضييمون (خلقنيياه) أو مضييمون (بقييد )  والحتمييال عمييوم (حييل شيي، ) 

امليفا) ابلشي،  ميا  يو  ولييس نفي، حجيية  ييه اآليية عليى إث يات القيد  الييت  يو ضيل النيزا  بيني للتخصي   والحتميال 
 الناس مب طل ث وت القد  من أ)لة أخفى. 

وحقيقة القد  االصطالح، خفية فإن مقدا  دثف الكائنات بتصففات هللا وعاىل وبتس ب أس اهبا وهنيوض موانعنيا مل ي ليغ  
ة ومعففة ما مكن هللا اإلنسان من ونفيي ملا قد ه هللا  واأل)لية الشيفعية والعقليية وقتضي، أن علم اإلنسان إىل حشف يوامض

العمال الصاحلة واألعمال السيئة سوا  يف التأثف إل ا)ة هللا وعاىل ووعل  قد وه إذا وعلقت بشي،   فليسيت نسي ة اك  ا يري 
هللا ع يييده  ولييوال أهنييا منسييوبة يف التييأثف إل ا)ة هللا وعيياىل لكانييت  إىل هللا )ون نسيي ة أثييف الشييف إليييه إال أ)اب مييع ا ييال  لقنييه

التففقة بني أفعال ا ري وأفعال الشف يف النس ة إىل هللا ملحقة ابعتقا) اقوس أبن للخري إهلا وللشف إهلا  وذلك ابطل لقول 
 ييه األمية   واه أبيو )او) بسينده إىل ابين  النيب صلى هللا علييه وسيلم  ووؤمنيوا ابلقيد  خيريه وشيفه    وقوليه  القد يية جميوس

 عمف مففوعا. 
وانتصب (حل ش، ) على املفعولية ل(خلقناه) على طفيقة االشتغال  ووقد ه على (خلقنياه) ليتأحيد مدلوليه بييحف اييه  

صيل ووحييد الظا ف ابتدا   وذحف ضمريه كنيا  وذلك  و اليت يقتض، العدول إىل االشتغال يف فصيح الكيالم العيفيب فيح
للمفعول بعد أن حصل حتقي  نس ة الفعل إىل فاعله بتحقي  حف  (إن) املفيد لتوحيد ا ل وليتصل قوله (بقد ) ابلعامل 
فييه و يو (خلقنياه)  ليئال يلتي س ابلنعيت لشي،  ليو قيييل: إان خلقنيا حيل شي،  بقيد   فييظن أن امليفا): أان خلقنيا حيل شيي،  

 ). مقد  في قى السامع منتظفا  ل (إن
 [)  50(وما أمفان إال واحدة حلمح ابل صف] 
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 4239صفحة : 

 
عطيف عليى قوليه (إان حيل شي،  خلقنياه بقيد ) فنيو )اخيل يف التييييل  أت خلقنياه حيل شي،  بعليم  فاملقصيو) منيه ومييا   

يايت حتقيقيه يصلح له معلوم لنا فإذا جا  وقته الييت أعيد)انه حصيل )فعية واحيدة ال يسي قه اخت يا  وال نظيف وال بيدا . وسي
 يف اخف وفسري  يه اآلية. 

والغفض من  يا حتييف م من أن أيخي م العياب بغتة يف الدنيا عنيد وجيو) ميقاويه وسي   إنيا) أسي ابه ومقوماويه الييت ال  
 يتفطنون لوجو) ا  ويف اآلخفة رلول املوت ع بقيام الساعة. 

مضيييمونه عليييى مضيييمون املعطيييو  علييييه يف التن ييييه وعطيييف  ييييا عقيييب (إان حيييل شييي،  خلقنييياه بقيييد ) مشيييعف برتوييييب   
واالستدالل حسب ما  و جا  يف حالم ال لغا  مين مفاعياة وفويب معياين الكيالم بعضينا عليى بعيض حيىت قيال مجاعية مين 
أئمة اللغة: الفيفا  وثعليب والفبعي، وقطيفب و شيام وأبيو عميفو الزا يد: إن العطيف ابليواو يفييد الرتوييب  وقيال ابين ماليك: 

 إفا)وه الرتويب. األحثف 
واألمف يف قوله (وما أمفان) نوز أن يكون مبعىن الشأن  فيكون املفا) به الشأن املناسب لسييال الكيالم  و يو شيأن ا لي   

 والتكوين  أت وما شأن خلقنا األشيا . 
 ونوز أن يكون مبعىن اإلذن فريا) به أمف التكوين و و املعل عنه بكلمة (حن) واملةل واحد.  
علييى االحتمييالني فصييفة (واحييدة) وصييف ملوصييو  ضيييو  )ل عليييه الكييالم و ييو خييل عيين أمييفان. والتقييديف: إال حلميية و  

 واحدة  و ، حلمة (حن) حما قال وعاىل (إمنا أمفه إذا أ ا) شيئا أن يقول له حن فيكون). 
ليك يف وكييوين العناصييف وال سييائ  واملقصيو) الكناييية عيين أسييف  ميا  كيين ميين السييفعة  أت وميا أمييفان إال حلميية واحييدة. وذ 

وحيلك يف وكوين املفح ات ألن أمف التكوين يتوجه إلينا بعيد أن وسي قه أواميف وكوينيية إبنيا) أجزائنيا  فلكيل مكيون مننيا 
أمييف وكييوين رصييه  ييو حلميية واحييدة فت ييني أن أمييف هللا التكييويين حلميية واحييدة وال ينييايف  يييا قولييه (ولقييد خلقنييا السييماوات 

بيننمييا يف سييتة أايم) وحنييوه  فخليي  ذلييك قييد انطييوى علييى  لوقييات حثييرية ال اصييف عييد) ا حمييا قييال وعيياىل  واأل ض ومييا
(رلقكييم يف بطييون أمنيياوكم خلقييا ميين بعييد خليي ) فكييل خليي  مننييا اصييل بكلميية واحييدة حلمييح ال صييف علييى أن بعييض 

 املخلوقات وتولد منه أشيا  واك  فيعتل وكوينه عند إنا) أوله. 
خ ييا  عيين (أمييف) و ييو ميييحف ب(واحييدة) و ييو مؤنيي  ابعت ييا  أن مييا صييدل األمييف  نييا  ييو أمييف التسييخري و ييو وصييح اإل 

 الكلمة  أت حلمة (حن). 
وقولييه (حلمييح ابل صييف) يف موضييع احلييال ميين (أمييفان) ابعت ييا  اإلخ ييا  عنييه أبنييه حلميية واحييدة  أت حصييول مييفا)ان أبمييفان   

ت ميا أميفان إال حلمية واحيدة سيفيعة التيأثري يف املتعلقية  ي، بيه حسيفعة مليح حلمح ابل صف  و و وش يه يف سيفعة احلصيول  أ
 ال صف. 

 و يا التش يه يف وقفيب الزمان أبلغ ما جا  يف الكالم العفيب و و أبلغ من قول ز ري:           
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فب) فزيد  نالك (أو فنن ووا)ت الفس حاليد للفم وقد جا  يف سو ة النحل (وما أمف الساعة إال حلمح ال صف أو  و أق  
 و أقفب) ألن املقام للتحييف من مفاجأة النياس هبيا ق يل أن يسيتعدوا هليا فنيو حقيي  ابمل الغية يف التقفييب  ليال  ميا يف 

  يه اآلية فإنه لتمثيل أمف هللا وذلك يكف، فيه جمف) التن يه إذ ال يرت))السامع يف التصدي  به. 
 بكل موجو) وإنا) املوجو)ات ركمة  وصدو  ا عن إ ا)ة وقد ة.  وقد أفا)ت  يه اآلية إحاطة علم هللا 
واللميح: النظيف السيفيع واخيالس النظيف  يقيال: مليح ال صيف  ويقيال: مليح اليلل حميا يقيال: مليع اليلل. ومليا حيان مليح ال صييف  

 أسف  من ملح اللل قال وعاىل (حلمح ابل صف) حما قال يف سو ة النحل (إال حلمح ال صف). 
[) التفت من طفي  الغي ة إىل ا طاب ومفجع ا طاب  م املشفحون لظنو  51لقد أ لكنا أشياعكم فنل من مدحف](و  

أهنيم املقصيو) ابلتندييد  و يو وصيفيح مبييا وضيمنه قوليه (أحفيا حم خيري مين أولييئكم) فنيو مبنزلية النتيجية لقوليه (إان حيل شيي،  
 خلقناه بقد ) إىل حلمة (حلمح ابل صف). 

 مستعمل يف التعفيض ابملخاط ني أبهنم إذا وعفضوا ملا يوقع علينم اهلالك يف الدنيا فليس ذلك قصيا ى عيياهبم و يا ا ل 
 فإن بعده حسااب عليه يف اآلخفة يعيبون به و يا حقوله وعاىل (وإن لليين ظلموا عيااب )ون ذلك). 

   
 

 4240صفحة : 
 
قوليه (سيينزم ايفميع) إىل (اقيفمني) يف قوليه (إن اقيفمني يف ضيالل  ونوز عندت أن يكون الضمري عائدا إىل ايفميع مين  

وسيعف) اخل  واملعيىن حيل شي،  فعليه املشيفحون مين شيفك وأذى للنييب صيلى هللا علييه وسيلم وللمسيلمني معيدو) عليينم منييأ 
جد  حتيييف احلاضيفين عقاهبم عليه ألن اإلخ ا  عن إحصا  أعمال األمم املاضية قد أيىن عنه اإلخ ا  عن إ الحنم  فاأل

 من سو  أعماهلم. 
والزبيف: مجيع زبييو  و يو الكتياب مشييت  مين الزبيف  و ييو الكتابية  ومجعيت الزبييف ألن لكيل واحيد حتيياب أعماليه  قيال وعيياىل  

 (وحل إنسان ألزمناه طائفه يف عنقه وذفج له يوم القيامة حتااب يلقاه منشو ا اقفأ حتابك) اآلية. 
 مفا) به خصو  ما حان من األفعال عليه مؤاخية يف اآلخفة.  وعموم (حل ش،  فعلوه) 
[)   يا حالتيييل لقوله (وحل ش،  فعلوه يف الزبف) فكل صغري وح يري أعيم مين حيل شي،  53(وحل صغري وح ري مستطف] 

 فعليوه  واملعيىن: حيل شي،  حقيري أو عظييم مسيتطف  أت مكتيوب مسيطو   أت يف عليم هللا وعياىل  أت حيل ذليك يعلميه هللا
 وااسب عليه  فمستطف: اسم مفعول من سطف إذا حتب سطو ا قال وعاىل (وحتاب مسطو ). 

و يا حقوله وعاىل (وما وسق  من و قية إال يعلمنيا وال ح ية يف ظلميات األ ض وال  طيب وال ايبيس إال يف حتياب م يني)  
 وال أحل إال يف حتاب م ني).  وقوله (ال يعزب عنه مثقال ذ ة يف السماوات وال يف األ ض وال أصغف من ذلك
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فالصغري: مستعا  للش،  اليت ال شأن له وال ينتم به الناس وال يؤاخي عليه فاعله  أو ال يؤاخي عليه مؤاخيية عظيمية.  
والك يري: مسييتعا  لضييده ويييدخل يف ذلييك مييا لييه شييأن ميين الصيالح ومييا لييه شييأن ميين الفسييا) ومييا  ييو )ون ذلييك  وذلييك 

 وما )ونه من األعمال الصاحلة  وحيلك ح ائف اإلع والفواحو وما )وهنا من اللمم والصغائف. أفضل األعمال الصاحلة 
 واملستطف: حناية عن علم هللا به وذلك حناية عن ايفزا  عليه مكان ذلك جامعا للت شري واإلنيا .  
نيه مليا ذحيف أن حيل صيغري [) اسيتئنا  بيياين أل55[ يف مقعد صدل عنيد ملييك مقتيد ]54(إن املتقني يف جنات وهنف] 

وح ري مستطف على إ ا)ة أنه معلوم وجمازا عليه وقد علم جزا  اقفمني من قوله (إن اقفمني يف ضيالل وسيعف) حانيت نفيس 
 السامع ري  وتشو  إىل مقابل ذلك من جزا  املتقني وجفاي على عا)ة القفان من وعقيب النيا ة ابل شا ة والعكس. 

 رف  (إن) لال تمام به. وافتتاح  يا ا ل  
و(يف) ميين قولييه (يف جنييات ) للظففييية اقازييية اليييت  يي، مبعييىن التليي س القييوت حتليي س املظييفو  ابلظييف   واملييفا) يف نعيييم  

جنات وهنف فإن للجنات واألهنا  ليات متعا فة من اللنو واألنس واحملا)ثة  واجتنا  الفواحيه  و ؤيية ايفيداول وخفييف امليا   
 يو   وألوان السوابح. وأصوات الط

وهبيا االعت ا  عطف هنيف عليى (جنيات) إذ لييس امليفا) اإلخ يا  أبهنيم سياحنون جنيات فيإن ذليك يغيين عين قوليه بعيد (يف  
 مقعد صدل عند مليك مقتد )  وال أهنم منغمسون يف أهنا  إذ مل يكن ذلك  ا يقصده السامعون. 

ا) بيه اسيم ايفينس الصيا)ل املتعيد) لقوليه وعياىل (مين حتيتنم األهنيا )  وقوليه وهنف: بفتحتني لغة يف هنف بفتح فسكون. وامليف  
 (يف مقعد صدل) إما يف ضل احلال من املتقني وإما يف ضل ا ل الثاين (إن). 

 واملقعد: مكان القعو). والقعو)  نا مبعىن اإلقامة املطمئنة حما يف قوله وعاىل (فاقعدوا مع القاعدين).  
مطابقة ا ل للواقع ع شاعت له استعماالت نشأت عن جماز أو استعا ة وفجيع إىل معيىن مصيا)فة أحيد  والصدل: أصله 

 الش،  على ما يناسب حمال أحوال جنسه  فيقال:  و  جل صدل  أت متام  جلة  وقال دب  شفا:          
بين ماليك أت ابين العيم حقيا  أت ميو  ري   إين ملند من ثنيائ، فيقياصيد                      به البن عم الصدل  س  

 القفابة. 
وقييال وعييياىل (ولقيييد بييوأان بيييين إسيييفائيل م ييوأ صيييدل) وقيييال يف )عييا  إلبيييفا يم علييييه السييالم (واجعيييل يل لسيييان صيييدل يف  

 اآلخفين) ويسمى احل يب الثابت احمل ة صديقا وصديقا. 
ون فيييه اسييتفزاز وال زوال  وإضييافة (مقعييد) إىل فمقعييد صييدل  أت مقعييد حامييل يف جنسييه مفضيي، للمسييتقف فيييه فييال يكيي 

 (صدل) من إضافة املوصو  إىل صفته للم الغة يف متكن الصفة منه. 
 واملعىن:  م يف مقعد يشمل حل ما امده القاعد فيه.  
 م. واملليك: فعيل مبعىن املالك م الغة و و أبلغ من ملك  ومقتد : أبلغ من قا)   وونكريه وونكري مقتد  للتعظي 
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 والعندية عندية وشفيف وحفامة  والظف  خل بعد خل.   
 بسم هللا الفمحن الفحيم  
 سو ة الفمحن  
و )ت وسميتنا بسو ة الفمحن أبحا)ي  مننا ما  واه الرتميت عن جابف بن ع د هللا قال  خيفج  سيول هللا صيلى هللا علييه  

 حلدي . وسلم على أصحابه فقفأ سو ة الفمحن  ا
ويف وفسري القفطيب أن قيس بن عاصم املنقفت قال للنيب صلى هللا عليه وسلم  اول علي، ميا أنيزل علييك  فقيفأ علييه سيو ة  

 الفمحن  فقال: أعد ا  فأعا) ا ثالك  فقال: إن له حلالوة  اخل. 
 وحيلك ييت يف حتب السنة ويف املصاحف.  
ان  ملا  واه ال ينق، يف شيعب اإل يان  عين علي، أن النييب صيلى هللا علييه وسيلم وذحف يف اإلوقان: أهنا وسمى  عفوس القف  

قييال  لكييل شيي،  عييفوس وعييفوس القييفان سييو ة الييفمحن  . و يييا ال يعييدوا أن يكييون ثنييا  علييى  يييه السييو ة وليييس  ييو ميين 
 التسمية يف ش،  حما  وت أن سو ة ال قفة فسطاطا القفان. 

 فمحن أهنا ابتدئت ابيه وعاىل (الفمحن). ووجه وسميه  يه السو ة بسو ة ال 
وقد قيل: إن س ب نزوهلا قول املشفحني احملك، يف قوله وعاىل (وإذا قيل هلم أسجدوا للفمحن وقالوا وميا اليفمحن) يف سيو ة   

 الففقان  فتكون وسميتنا ابعت ا  إضافة (سو ة) إىل (الفمحن) على معىن إث ات وصف الفمحن. 
مجنو  الصحابة والتابعني  و وى مجاعة عن ابين ع ياس أهنيا مدنيية نزليت يف صيلح القضيية عنيدما أر و ، مكية يف قول  

 سنيل بن عمفو أن يكتب يف  سم الصلح (بسم هللا الفمحن الفحيم). 
ونسب إىل ابن مسعو) أيضا أهنا مدنية. وعن ابن ع اس: أهنا مكية سيوى ايية مننيا  ي، قوليه (يسيأله مين يف السيماوات  

 ض حل  و يف شأن). واألصح أهنا مكية حلنا و ، يف مصحف ابن مسعو) أول املفصل. وإذا صح أن س ب نزوهلا واأل
 قول املشفحني (وما الفمحن) وكون نزلت بعد سو ة الففقان. 

ليم النييب وقيل س ب نزوهلا قول املشفحني (إمنا يعلمه بشف) احملك، يف سو ة النحل. فف) هللا عليينم أبن اليفمحن  يو الييت ع 
 صلى هللا عليه وسلم القفان. 

و ، من أول السو  نزوال فقد أخفج أمحد يف مسنده بسند جييد عين أييا  بنيت أيب بكيف قاليت:  يعيت الفسيول صيلى  
هللا عليه وسلم و و يصل، حنو الفحن ق ل أن يصد  مبا يؤمف واملشفحون يسمعون يقفأ (ف أت اال   بكما وكيابن)  . و يا 

ا نزليت ق يل سيو ة احلجيف. ولالخيتال  فينيا مل حتقي   و تنيا يف عيدا) نيزول سيو  القيفان. وعيد ا ايفعيلت كمنية يقتض، أهن
 ووسعني بنا  على قول أبهنا مدنية وجعلنا بعد سو ة الفعد وق ل سو ة اإلنسان. 

فالوجه أن وعد كلثة وأ بعيني  وإذ حان األصح إهنا مكية وأهنا نزلت ق ل سو ة احل  وق ل سو ة النحل وبعد سو ة الففقان  
 بعد سو ة الففقان وق ل سو ة فاطف. 
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وعد أ ل املدينة ومكة اينا س عا وس عني  وأ ل الشام والكوفة نياان وسي عني ألهنيم عيدوا اليفمحن ايية  وأ يل ال صيفة سيتا  
 وس عني. 

  
 أيفاض  يه السو ة  
ن يقييدم يف عييد) االئييه أول شيي،  مييا  ييو أسيي   قييدما ميين ضييفوب ابتييدئت ابلتنويييه ابلقييفان قييال يف الكشييا :  أ ا) هللا أ 

االئيه وأصيينا  نعمائيه و يي، نعمية الييدين فقيدم ميين نعمية الييدين ميا  ييو أعليى مفاو نييا وأقصيى مفاق نييا و يو إنعامييه ابلقييفان 
 ل يان  اه. وونزيله ووعليمه  وأخف ذحف خل  اإلنسان عن ذحفه ع أو عه إايه ع ذحف ما متيز به من سائف احليوان من ا

وو ع ذلك من التنويه ابلنيب صلى هللا عليه وسلم أبن هللا  و الييت علميه القيفان  )ا عليى ميزاعم املشيفحني الييين ويقوليون  
 (إمنا يعلمه بشف)  و )ا على مزاعمنم أن القفان أساطري األولني أو أنه سحف أو حالم حا ن أو شعف. 

 ما أوقن صنعه مدجما يف ذلك التيحري مبا يف ذلك حله من نعم هللا على الناس. ع التيحري بدالئل قد ة هللا وعاىل يف  
 وخل  ايفن وإث ات جزائنم.  
 واملوعظة ابلفنا  وختل  من ذلك إىل التيحري بيوم احلشف وايفزا . وختمت بتعظيم هللا والثنا  عليه.  
قيول حقيوقنم  وحاجية النياس إىل  محية هللا فيميا خلي  وختلل ذلك إ)ماج التنويه بشأن العدل  واألمف بتوفية أصيحاب احل 

 هلم  ومن أمهنا نعمة العلم ونعمة ال يان  وما أعد من ايفزا  للمجفمني ومن الثواب والكفامة للمتقني ووصف نعيم املتقني. 
  مل يتقدمه يريه. ومن بديع أسلوهبا افتتاحنا ال ا ف ابيه (الفمحن) و ، السو ة الوحيدة املفتتحة ابسم من أيا  هللا 
ومنييه التعييدا) يف مقييام االمتنييان والتعظييييم بقولييه (ف ييأت اال   بكمييا وكيييابن) إذ وكيييف  فينييا إحييدى وثالثييني مييفة وذليييك  

 أسلوب عفيب جليل حما سن ينه. 
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ايية حفي  عين عاصيم [)  يه ايية واحيدة عنيد مجنيو  العيا)ين. ووقيع يف املصياحف الييت بفو 2[ علم القفان]1(الفمحن]  

عالمة اية عقب حلمية (اليفمحن)  إذ عيد ا قيفا  الكوفية ايية فلييلك عيد أ يل الكوفية ات  ييه السيو ة نياان وسي عني. فيإذا 
جعل اسم (الفمحن) اية وعني أن يكون اسم (الفمحن): إما خل مل تدأ ضيو  وقديفه:  يو اليفمحن  أو م تيدأ خيله ضييو  

 يقد  مبا يناسب املقام. 
نوز أن يكون واقعا موقع الكلمات الييت ييفا) لفظنيا للتن ييه عليى يلي  املشيفحني إذ أنكيفوا  ييا االسيم قيال وعياىل (قيالوا و  

وما الفمحن) حما وقدم يف سو ة الففقان  فيكون موقعه ش ينا مبوقع احلفو  املقطعة اليت يتنجى هبا يف أوائل بعيض السيو  
 فيض ابملخاط ني أبهنم أخطأوا يف إنكا  م احلقائ . على أظنف الوجوه يف دويلنا و و التع
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وافتييتح ابسييم (الييفمحن) فكييان فيييه وشييوي  مجيييع السييامعني إىل ا ييل اليييت رييل بييه عنييه إذ حييان املشييفحون ال أيلفييون  يييا   
ون إذا طيفل أيياعنم االسم قال وعاىل (قالوا وما الفمحن)  فنم إذا يعوا  يه الفاحتة وفق وا ما سري) مين ا يل عنيه  واملؤمني
  يا االسم استشففوا ملا سري) من ا ل املناسب لوصفه  يا  ا  م متشوقون إليه من اك   محته. 

على أنه قد قيل: إن  يه السو ة نزلت بس ب قول املشفحني يف النيب صيلى هللا علييه وسيلم (إمنيا يعلميه بشيف)  أت يعلميه  
 لنيب صلى هللا عليه وسلم القفان أقوى من اال تمام يف التعليم. القفان فكان اال تمام بيحف اليت يعلم ا

وأوثف استحضا  ايفاللة ابسم (الفمحن) )ون يريه من األييا  ألن املشيفحني أيبيون ذحيفه فجميع يف  ييه ايفملية بيني  )يين  
واآلال  فافتتاحنيا ابسيم  علينم مع ما للجملة االييية مين الداللية عليى ث يات ا يل  وألن معظيم  ييه السيو ة وعيدا) للينعم

 (الفمحن) بفاعة استنالل. 
وقييد أخييل عيين  يييا االسييم أب بعيية أخ ييا  متتالييية يييري متعاطفيية  ابعنييا  ييو مجليية (الشييمس والقمييف رسيي ان) حمييا سيييأيت   

 ففضل مجليت (خل  اإلنسان علمه ال يان) عن مجلة (علم القفان) خال  مقتضى الظا ف. لنكتة التعديد للت كيت. 
عطيف علينيا أ بعيية أخيف رييف  عطيف مين قولييه (والينجم والشييجف يسيجدان) إىل قوليه (واأل ض وضييعنا ليبانم) وحلنييا و  

 )الة على وصففات هللا ليعلمنم أن االسم اليت استنكفوه  و اسم هللا وأن املسمى واحد. 
علمه وحيي  املفعيول األول لفعيل وج،  ابملسند فعال مؤخفا عن املسند إليه إلفا)ة التخصي   أت علم القفان ال بشف  

(علم القفان) لظنو ه  والتقديف: علم ضمدا صلى هللا عليه وسلم ألهنم ا)عوا أنه معلم وإمنا أنكفوا أن يكون معلميه القيفان 
  و هللا وعاىل و يا و كيت أول. 

ألنيه و ) علييى أصيل مييا  وانتصيب (القييفان) عليى أنييه مفعيول كن لفعييل(علم)  و ييا الفعييل  نيا معييدى إىل مفعيولني فقيي  
يفيييده التضييعيف ميين زاي)ة مفعييول اخييف مييع فاعييل فعلييه اقييف)  و يييا املفعييول  نييا يصييلح أن يتعليي  بييه التعليييم إذ  ييو اسييم 

 لش،  متعل  به التعليم و و القفان  فنو حقول معن بن أوس:          
عقيو) وقوليه (وميا علمنياه الشيعف) يف سيو ة ييس  وال أعلمه الفماية حل يوم وقوله وعاىل (وإذ علمتك الكتاب) يف سو ة ال  

يقييال: علمتييه زيييدا صييديقا  وإمنييا يقييال: أعلمتييه زيييدا صييديقا  ففعييل علييم إذا ضييعف حييان مبعييىن حتصيييل التعليييم لالفييه إذ 
 عدت ابهلمزة فإنه يكون لتحصيل اإلخ ا  واألن ا . 

الييدنيا  وعليى املييؤمنني خاصية يف اآلخييفة وقيدم أعظمنييا  وقيد عيد) هللا يف  يييه السيو ة نعمييا عظيمية علييى النياس حلنيم يف 
و و نعمة الدين ألن به صالح الناس يف الدنيا  وابو اعنم إايه اصل هلم الفوز يف اآلخيفة. ومليا حيان )يين اإلسيالم أفضيل 

  قدمييه يف األ)اين  وحييان  ييو املنييزل للنيياس يف  يييا اإلابن  وحييان متلقييى ميين أفضييل الييوح، والكتييب اإلهلييية و ييو القييفان
األعالم وجعله مؤذان مبا يتضمنه من الدين ومشريا إىل النعم احلاصلة مبا بني يديه من األ)اين حما قال ( يا حتياب أنزلنياه 

 م ا ك مصدل اليت بني يديه). 
 ومناس ة اسم (الفمحن) هليه االعت ا ات منتزعة من قوله (وما أ سلناك إال  محة للعاملني).  
ب علييى الييوح، اللفظيي، اليييت أوحيي، بييه إىل ضمييد صييلى هللا عليييه وسييلم لإلعجيياز بسييو ة منييه ووع ييد والقييفان: اسييم يليي 

 ألفاظه. 
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 [) خل كن  واملفا) ابإلنسان جنس اإلنسان و يا متنيد للخل اآليت و و (علمه ال يان). 3(خل  اإلنسان] 
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ن موج نييا و ييو إفييفا) هللا وعيياىل ابلع ييا)ة  سييي  هلييم ا ييل هبييا علييى و يييه قضييية ال ينييازعون فينييا ولكييننم ملييا أعفضييوا عيي  

 أسلوب التعديد بدون عطف حاليت يعد للمخاطب مواقع أخطائه ويفلته  و يا و كيت كن. 
 ن. فف، خل  اإلنسان )اللتان: أوالمها: الداللة على وفف) هللا وعاىل ابإلهلية  وكنيتنما الداللة على نعمة هللا على اإلنسا 
وا لي : نعمية عظيميية ألن فينيا وشييفيفا للمخليول إبخفاجيه ميين ييا يب ألعييدم إىل ميلز الوجيو) يف األعيييان  وقيدم خليي   

 اإلنسان على خل  السماوات واأل ض ملا علمت انفا من مناس ة إ )افه بتعليم القفان. 
صيي  بتنيزيلنم منزلية مين ينكيف أن هللا خلي  وجم،  املسند فعيال بعيد املسيند إلييه يفييد وقيوت احلكيم. وليك أن جتعليه للتخ 

 اإلنسان ألهنم ع دوا يريه. 
[) خل كل  وضمن االعت ا  بنعمة اإلابنة عين امليفا) واالمتنيان هبيا بعيد االمتنيان بنعمية اإلنيا)  أت عليم 4(علمه ال يان] 

 جنس اإلنسان أن ي ني عما يف نفسه ليفيده يريه ويستفيد  و. 
عما يف الضمري مين املقاصيد واألييفاض و يو النطي  وبيه متييز اإلنسيان عين بقيية أنيوا  احلييوان فنيو مين وال يان: اإلعفاب   

 أعظم النعم. 
 وأما ال يان من يري النط  من إشا ة وإ ا  وملح النظف فنو أيضا من  يزات اإلنسان وإن حان )ون بيان النط .  
ستعدا) لعم ذلك وأمهله وضع اللغة للتعا    وقد وقيدم عنيد قوليه وعياىل ومعىن وعليم هللا اإلنسان ال يان: أنه خل  فيه اال 

 (وعلم ا)م األيا  حلنا) يف سو ة ال قفة. 
ويف اإلشا ة إىل أن نعمة ال يان أجل الينعم عليى اإلنسيان  فعيد نعمية التكياليف الدينيية وفييه ونوييه ابلعليوم الزائيدة يف بييان  

 اإلنسان و ، خصائ  اللغة وا)اهبا. 
 وجم،  املسند فعال بعد املسند إليه إلفا)ة وقوت احلكم.  
وفيه من الت كيت ما علمته انفا  ووجه أهنم مل يشكفوه على نعمة ال يان إذ صففوا جز ا ح ريا مين بيياهنم فيميا يلنيينم عين  

 إففا) هللا ابلع ا)ة وفيما ينازعون هللا به من يدعو م إىل اهلدى. 
[) مجلة  ، خل  ابع عن الفمحن وإال حان ذحفه  نيا بدونيه مناسي ة فينقليب اعرتاضيا. و ابي  5(الشمس والقمف رس ان] 

 ايفملة ابمل تدأ وقديفه: رس انه  أت حس ان الفمحان وض طه. 
و يا استدالل على التفف) لل  حوحب الشمس وحفة القمف وامتنان مبا أو)  فينما من منافع للناس  ونظام سيريمها الييت  

ي  نظام معامالت الناس واستعدا) م ملا اتاجون إليه عند وغريات أجوائنم وأ زاقنم. ويتضمن االمتنان مبا يف ذلك به ودق
من منافعنم  ويف حون  يا ا ل جا اي على أسلوب التعديد ما قد علمت انفا من الت كييت  ووجنيه أهنيم يفليوا عميا يف 
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النظييام ميين وفييف) هللا بتقييديفه  فاشييتغل بعضيينم بع ييا)ة الشييمس  نظييام الشييمس والقمييف ميين احلكميية ومييا يييدل عليييه ذلييك
وبعضنم بع ا)ة القمف حما قال وعاىل (ومن اايوه الليل والننا  والشمس والقميف ال وسيجدوا للشيمس وال للقميف واسيجدوا 

   اليت خلقنن إن حنتم إايه وع دون). 
لقميف  وللداللية عليى أن حسي اهنما كبيت ال يتغيري منيي بيد  وج،  هبييه ايفملية اييية للتنوييل ابالبتيدا  ابسيم الشيمس وا 

ا ل  مؤذن ركمة ا ال . واستغين  عيل اسيم الشيمس والقميف مسيندا إلينميا عين وفكييك املسيند إىل مسيندين: أحيدمها 
 يدل على االستدالل  واآلخف يدل على االمتنان  حما وقع يف قوله (خل  اإلنسان علمه ال يان). 

 صد  حسب مبعىن عد مثل الغففان. واحلس ان: م 
وال يا  للمالبسيية و يي، ظيف  مسييتقف  ييو خيل عيين الشييمس والقميف  والتقييديف: حائنييان رسي ان  أت مبالبسيية حسيي ان أت  

 حلساب الناس مواقع سريمها. 
ل: وإسيينا)  يييه املالبسيية إىل الشييمس والقمييف جمييازت عقليي، ألن الشييمس والقمييف سيي ب لتليي س النيياس رسيياهبما حمييا وقييو  

أنيت بعناييية ميين  جعلييت عنايتيك مالبسيية للمخاطيب مالبسيية اعت ا ييية  وقوليه وعيياىل (فإنيك أبعيننييا)  وقيد وقييدم يف قولييه 
وعيياىل (والشييمس والقمييف حسيي اان) يف سييو ة األنعييام. واحلسيي ان حناييية عيين انتظييام سييريمها انتظامييا مطييف)ا ال رتييل حسيياب 

 الناس له والتوقيت به. 
س والقميييف )ون بقيييية الكواحيييب وإن حيييان فينيييا حسييي ان األنيييوا   واحليييف واليييل)  مثيييل ايفيييوزا   واقتصيييف عليييى ذحيييف الشيييم 

والشعفى  ومنزلة األسد  والثفاي  ألن  يين الكوح ني مها ال ا)اين يفمييع النياس ال اتياج وعقيل أحواهلميا إىل وعلييم ووقييت 
 مثل الكواحب األخفى. 
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على ذحف األمو  املز)وجة والشمس والقمف مز)وجان يف معيا   عميوم لنياس فالشيمس: حوحيب وألن السو ة  يه بنيت   

ياوت ألنه أعليى مين األ ض واأل ض ويدو  حوليه و)اخليه يف النظيام الشمسي،. والقميف: حوحيب أ ضي، ألنيه )ون األ ض 
 املغفب  وال حفين. واتبع هلا ح قية أقما  الكواحب فيحف الشمس والقمف حيحف السما  واأل ض  واملشفل  و 

[) عطف على مجلة (الشمس والقمف رس ان) عطف ا ل عليى ا يل للوجيه الييت وقيدم 6(والنجم والشجف يسجدان] 
ألن سجو) الشمس والقمف   وعاىل و و انتقال من االمتنان مبا يف السما  من املنافع إىل االمتنيان مبيا يف األ ض  وجعيل 

 لصالحيته ألنه يفا) منه يوم السما  وما يسمى يما من ن ات األ ض حما أييت. لفظ (النجم) واسطة االنتقال 
وعطفيت مجليية (والينجم والشييجف يسييجدان) ومل وفصيل فخفجييت ميين أسيلوب وعييدا) األخ ييا  إىل أسيلوب عطييف بعييض   

تيوبيخ املشيفحني  األخ ا  على بعض ألن األخ ا  اليوا )ة بعيد حيفو  العطيف مل يقصيد هبيا التعيدا) إذ لييس فينيا وعيفيض ب
فاإلخ ييا  بسييجو) اليينجم والشييجف أ يييد بييه اإليقيياجل إىل مييا يف  يييا ميين الدالليية علييى عظيييم القييد ة )الليية  مزييية  وألنييه ملييا 
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اقتضى املقام مجع النظائف من املزاوجات بعد ذحف الشمس والقمف حان ذلك مقتضيا سيلوك طفيقية لوصيل ابلعطيف  يامع 
 التضا). 

ابملسييند إليييه لتكييون علييى صييو ة فاحتيية ايفمليية اليييت عطفييت علينييا. وأيت ابملسييند فعييال مضييا عا  وجعلييت ايفمليية مفتتحيية 
للداللة على جتد)  يا السجو) ووكف ه على معىن قوله وعاىل (و  يسجد من يف السماوات واأل ض طوعا وحف ا وظالهلم 

 ابلغدو واآلصال). 
(واليينجم إذا  يوى) ويطليي  مفييف)ا فيجمييع عليى يييوم  قييال وعيياىل  والينجم يطليي : اسييم مجيع علييى يييوم السييما  قيال وعيياىل 

 (وإ)اب  النجوم). وعن جما د وفسريه  نا بنجوم السما . 
ويطل  النجم على الن ات واحلشيو اليت ال سول له فنو متصل ابليرتاب. وعين ابين ع ياس وفسيري الينجم يف  ييه اآليية  

 له سال وا وفا  عن وجه األ ض. و يان ينتفع هبما اإلنسان واحليوان. ابلن ات اليت ال سال له. والشجف: الن ات اليت 
فحصل من قوله (والنجم والشيجف يسيجدان) بعيد قوليه (الشيمس والقميف رسي ان) قفينتيان متوازيتيان يف احلفحية والسيكون  

 و يا من احملسنات ال ديعية الكاملة. 
  ويطل  الوقو  على األ ض جمازا مفسال بعالقة اإلطالل  والسجو): يطل  على وضع الوجه على األ ض بقصد التعظيم 

أو اسييتعا ة ومنييه قييوهلم  ذليية سيياجدة  إذا أماهلييا محلنييا  فسييجو) يييوم السييما  نزوهلييا إىل جنييات يفوهبييا  وسييجو) يييم 
 لو قيه  األ ض التصاقه ابلرتاب حالساجد  وسجو) الشجف وطأطؤه هب وب الفايح و)نو أيصيانه للجيانني لثميا ه وا يابطني

ففعل (يسجدان) مستعمل يف معنيني جمازيني ومها الدنو للمتناول والداللة على عظمة هللا وعاىل ابن شي ه ا وسيام ظالهلميا 
على األ ض ابلسجو) حميا قيال وعياىل (و  يسيجد مين يف السيماوات واأل ض طوعيا وحف يا وظالهليم ابلغيدو واآلصيال يف 

         سو ة الفعد  وحما قال امفؤ القيس:  
يكب عليى األذ                      قان وح الكنن ل فقيال: عليى األذقيان  ليكيون االنك ياب مشي نا بسيقوك اإلنسيان   

علييى األ ض بوجنييه ففيييه اسييتعا ة مكنييية  وذحييف األذقييان ختيييل  وعليييه يكييون فعييل (يسييجدان)  نييا مسييتعمال يف جمييازه  
ت عيدة علييى أن هللا موجيد ا ومسيخف ا  ففي، مجيعنيا )الالت عقلييية  ويف وذليك يفييد أن هللا خلي  يف املوجيو)ات )الال

 بعضنا أو معظمنا )الالت أخفى  مزية وخيالية لتفيد مننا العقول املتفاووة يف االستدالل. 
 ييه [) اطيف) يف 9[ وأقيميوا اليوزن ابلقسي  وال ختسيفوا املييزان]8[ أال وطغيوا يف املييزان]7(والسما   فعنا ووضع املييزان] 

اآلييية أسييلوب املقابليية بييني مييا يشيي ه الضييدين بعييد مقابليية ذحييف الشييمس والقمييف بيييحف اليينجم والشييجف  فجيي،  بيييحف خليي  
 السما  وخل  األ ض. 

وعا) الكالم إىل طفيقة اإلخ ا  عين املسيند إلييه ابملسيند الفعلي، حميا يف قوليه (اليفمحن عليم القيفان)  و ييا معطيو  عليى  
 ا ل فنو يف معناه. 

و فع السما  يقتض، خلقنا.وذحف  فعنا ألنه ضل العلة اب ل  العجيب. ومعىن  فعنا: خلقنيا مففوعية بغيري أعميدة حميا  
يقال للخياك: وسيع جييب القميي   أت خطيه واسيعا عليى أن يف جميف) الففيع إييياان بسيمو املنزلية وشيففنا ألن فينيا منشيأ 

 و يا من استعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه.  أحكام هللا ومصد  قضائه  وألهنا مكان املالئمة 
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 ووقد  السما  على الفعل الناصب له زاي)ة يف اال تمام ابالعت ا  للقنا.   
وامليزان: أصله اسم الة وزن  والوزن وقديف وعا)ل األشيا  وض   مقا)يف ثقلنا و و مفعال من اليوزن  وقيد وقيدم يف قوليه  

يومئي احلي  فمين ثقليت موازينيه) يف سيو ة األعيفا   وشيا  إطيالل املييزان عليى العيدل ابسيتعا ة لفيظ املييزان  وعاىل (والوزن
 للعدل علة وجه وش يه املعقول ابحملسوس. 

وامليييزان  نييا مييفا) بييه العييدل  مثييل اليييت يف قولييه وعيياىل (وأنزلنييا معنييم الكتيياب وامليييزان) ألنييه اليييت وضييعه هللا  أت عينييه   
نظييام ا ليي   فالوضييع  نييا مسييتعا  ابيفعييل فنييو حيياإلنزال يف قولييه (وأنزلنييا معنييم الكتيياب وامليييزان). ومنييه قييول أيب إلقاميية 

طلحة األنصا ت  وإن أحب أموايل إيل بئف حيا  وأهنيا صيدقة   فضيعنا اي  سيول هللا حيي  أ اك هللا  أت أجعلنيا وعيننيا 
ذحييف  فييع السييما  مشيياحلة ضييدية  وإينييام ط ييال مييع قولييه ( فعنييا) ففيييه مليا يييدلك هللا عليييه فييإطالل الوضييع يف اآلييية بعييد 

 ضسنان بديعيان. 
وقييفن ذلييك مييع  فييع السييما  ونوينييا بشييأن العييدل أبن نسييب إىل العييامل العلييوت و ييو عييامل احليي  والفضييائل  وأنييه نييزل إىل  

سيما  حميا يف قوليه وعياىل ( يو الييت األ ض من السما  أت  و  ا أمف هللا به  وليلك وكف  ذحف العدل مع ذحيف خلي  ال
جعل الشمس ضيا  والقمف نو ا وقد ه منازل لتعلموا عد) السنني واحلساب ما خل  هللا ذلك إال ابحل ) يف سو ة ييونس  
وقوله (وما خلقنا السيماوات واأل ض وميا بيننميا إال ابحلي ) يف سيو ة احلجيف  وقوليه (وميا خلقنيا السيماوات واأل ض وميا 

 ني ما خلقنامها إال ابحل ) يف سيو ة اليدخان. و ييا يصيدل القيول امليأثو :  ابلعيدل قاميت السيماوات واأل ض  بيننما الع
. وإذ قد حيان األميف إبقامية العيدل مين أ يم ميا أوصيى هللا بيه إىل  سيوله صيلى هللا علييه وسيلم قيفن ذحيف جعليه بييحف خلي  

 السما  فكأنه قيل ووضع فينا امليزان. 
(أن ال وطغوا) نوز أن وكون وفسريية ألن فعل وضع امليزان فيه معىن أمف النياس ابلعيدل. ويف األميف معيىن و(أن) يف قوله  

القول )ون حفوفه فنو حقي  أبن أييت وفسريه رف  (أن) التفسريية. فكان النني، عين إضياعة العيدل يف أحثيف املعيامالت 
 وفسريا ليلك. فتكو (ال) ان ية. 

د ية بتقديف الم ايفف ضيوفة ق لنا. والتقديف: لئال وطغوا يف املييزان  وعليى حيال االحتميالني ييفا) ونوز أن وكون (أن) مص 
ابمليزان ما يشمل العدل ويشمل ما بيه وقيديف األشييا  املوزونية وحنو يا يف ال ييع والشيفا   أت مين فوائيد ونزييل األميف ابلعيدل 

كون (ال) انفيية  وفعيل (وطغيوا) منصيواب ب(أن) املصيد ية ولفيظ (املييزان) أن جتتن وا الطغيان يف إقامة الوزن يف املعاملة. وو
يسييمح إب ا)ة املعنيييني علييى طفيقيية اسييتعمال املشييرتك يف معنييييه. ويف لفييظ امليييزان ومييا قا نييه ميين فعييل (وضييع) وفعليي، (ال 

لقسي )  حيل  ييه وظيا فت وطغوا) و(أقيموا) وحف  ال ا  يف قوله (ابلقسي ) وحيف  (يف) مين قوليه (يف املييزان) ولفيظ (ا
 على إفا)ة  يه املعاين و يا من إعجاز القفان. 
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والطغييان: )حييض احلي  عمييدا وأحتقييا ا ألصيحابه  فمعييىن الطغيييان يف العيدل االسييتخفا  إبضيياعته وضيعف الييواز  عيين  
 الظلم. ومعىن الطغيان يف وزن املقد ات وطفيفه. 

النن، عن أقيل طغييان عليى املييزان  أت لييس النني، عين إضياعة املييزان حليه  و(يف) من قوله (يف امليزان) ظففية جمازية وفيد 
بل النن، عن حل طغيان يتعل  به على حنو الظففية قوله وعياىل (وا زقيو م فينيا واحسيو م)  أت ا زقيو م مين بعضينا وقيول 

 سلة بن عمفو الفقعس،:          
يف أناهنييا ونقييامف إذ أ ا) أهنييم يشييفبون ا مييف بيي عض أنييان إبلنييم  سييلة بيين عمييفو الفقعسييي،                      ونشييفب  

 ويقامفون  أت أن هلم فينا منافع أخفى و ، العطا  واألحل مننا لقوله يف صد  ال يت:          
احتميال حنايب هبا أحفا ان وهنيننا وقوله وعاىل (وأقيميوا اليوزن ابلقسي ) عطيف عليى مجلية (أن ال وطغيوا يف املييزان) عليى   

 قول املعطو  علينا وفسريية. 
 وعلى مجلة (ووضع امليزان) على احتمال قول املعطو  علينا وعليال.  
واإلقامية: جعيل الشي،  قائميا  و يو متثييل لإلويييان بيه عليى أحميل ميا يفييد لييه وقيد وقيدم عنيد قوليه (ويقيميون الصييالة) يف  

 سو ة ال قفة. 
 يف الثقل  و و  نا مفا) به ما يشمل وقديف الكميات و و الكيل واملقياس. والوزن حقيقته: حتقي  وعا)ل األجسام  
   
 

 4246صفحة : 
 
والقس : العدل و و معفب من الفومية وأصله قسطاس ع اختصف يف العفبية فقالوا مفة: قسطاس  ومفة: ووقدم يف قوله   

 وعاىل (ونضع موازين القس  ليوم القيامة) يف سو ة األن يا . 
 ا  للمصاح ة. وال  
واملعىن: اجعلوا العدل مالزما ملا وقومونه من أمو حم حما قال وعاىل (وإذا قلتم فاعيدلوا وليو حيان ذا قيفر) وحميا قيال (وال   

نفمنكم شنئةن قوم على أن ال وعدلوا)  فيكون قوليه (ابلقسي ) ظففيا مسيتقفا يف موضيع احليال أو ال يا  للسي  ية  أت  عيوا 
ما يقتضيه العدل فيكون قوله (ابلقسي ) ظففيا لغيوا متعلقيا  وقيد حيان املشيفحون يعنيدون إىل التطفييف  يف إقامة التمحي 

يف الوزن حما جا  يف قوله وعاىل (ويل للمطففني اليين إال احتالوا على الناس يستوفون وإذا حيالو م أو وزنيو م رسيفون). 
يييه عليييه  وني،  علييى االعت ييا ين وفسيري قولييه (وال ختسييفوا فلميا حييان التطفييف سيينة ميين سينن املشييفحني وصييدت لآليية للتن 

امليييزان) فييإن محييل امليييزان فيييه علييى معييىن العييدل حييان املعييىن الننيي، عيين التنيياون ابلعييدل لغفليية أو وسييامح بعييد أن هنييى عيين 
ه عليى الية اليوزن  الطغيان فيه  ويكون إظنا  لفظ امليزان يف مقام ضيمريه ون ينيا عليى شيدة عنايية هللا ابلعيدل  وإن محيل فيي

 حان املعىن النن، عن ينب الناس يف الوزن هلم حما قال وعاىل يف سو ة املطففني (وإذا حالو م أو وزنو م رسفون). 
 واإلخسا : جعل الغري خاسفا وا سا ة النق .  
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منصواب على نيز   فعلى محل امليزان على معىن العدل يكون اإلخسا  جعل صاحب احل  خاسفا مغ واند ويكون (امليزان) 
ا افض  وعلى محل امليزان على معىن الة الوزن يكون اإلخسا  مبعىن النق   أت ال جتعليوا املييزان انقصيا حميا قيال وعياىل 

 (وال ونقصوا املكيال وامليزان)  وقد علمت  يا النظم ال ديع يف اآلية الصاحل هليه احملامل. 
[) عطييف 12[ واحلييب ذو العصييف والفاييان]11خييل ذات األحمييام][ فينييا فاحنيية والن10(واأل ض وضييعنا لييبانم] 

علييى (والسييما   فعنيييا) و ييو مقابليييه يف املزاوجيية والوضييع يقابيييل الففييع  فحصيييل ضسيين الط ييال ميييفوني  ومعييىن (وضيييعنا) 
 خفضنا هلم  أت جعلنا حتت أقدامنم وجنوهبم لتمكيننم من االنتفا  هبا  ميع ما هلم فينا من منافع ومعايفات. 

والالم يف (لبانم) لبجل. واألانم: اختلفت أقوال أ يل اللغية والتفسيري فييه  فليم يييحفه ايفيو فت وال الفاييب يف مفيف)ات  
القفان وال ابن األثري يف النناية وال أبو ال قا  الكفوت يف الكليات. وفسفه الز شفت بقوليه  ا لي  و يو حيل ميا ظنيف عليى 

 يييا مييفوت عيين ابيين ع يياس ومجييع ميين التييابعني. وعيين ابيين ع يياس أيضييا: أنييه اإلنسييان وجييه األ ض ميين )ابيية فينييا  وح  . و 
 فق . و و اسم مجع ال واحد له من لفظه. 

وسيال اآلية يفجح أن املفا) به اإلنسان  ألنه يف مقام االمتنان واالعتنا  ابل شف حقوله ( و اليت خلقكم وخلي  لكيم ميا  
 يف األ ض مجيعا). 

 ري مشت  وفيه لغات: أانم حسحاب  وأانم حساابك  وأنيم حأمري. والظا ف أنه اسم ي 
ومجلة (فينا فاحنة) إىل اخف ا م نية يفملة (واأل ض وضعنا لبانم) ووقد  (فينا) على امل تيدأ لال تميام مبيا حتتيوت علييه  

 األ ض. 
ة لييه مشييتملة علييى مييا فيييه العييلة وملييا حييان قولييه (وضييعنا لييبانم) يتضييمن وضييعا وعليية ليييلك الوضييع حانييت ايفمليية امل ينيي 

 واالمتنان. 
والفاحنة: اسم ملا يؤحل وفكنا ال قوت مشتقة من فكه حففح  إذا طابت نفسه ابحلدي  والضحك  قال وعياىل (فضيلتم  

 وفكنون) ألن أحل ما يلي لبحل وليس بضفو ت له إمنا يكون يف حال االن ساك. 
 وز وفست . والفاحنة: مثل الثما  والنقول من لوز وج 
وعطف عليى الفاحنية النخيل و يو شيجف التميف و يو أ يم شيجف الفاحنية عنيد العيفب الييين نيزل القيفان فيينم  و يو يثميف  

 أصنافا من الفاحنة من  طب وبسف ومن متف و و فاحنة وقوت. 
ولييه وعيياىل ووصييف النخييل (ذات األحمييام) وصييف للتحسييني فنييو اعت ييا  أبطييوا  نييف النخييل  وامتنييان  مالييه وحسيينه حق 

 (ولكم فينا مجال حني وفاون وحني وسفحون) فام  مبنافعنا ورسن منظف ا. 
واألحمام: مجع حم بكسف الكا  و و وعا  نف النخلة ويقال له: الكففى  فليست األحمام  ا ينتفع به فتعني ن ذحف ا  

 مع النخل للتحسني. 
و ل وقصب فيصري و نا  وذليك اليو ل والقصيب  يو العصيف   و(احلب ذو العصف):  و احلب اليت لن اوه سنابل وهلا 

أت الييت وعصيفه اليفايح و ييا وصيف حليب الشيعري واحلنطية وهبميا قيوام حيياة معظيم النياس وحييلك ميا أشي ننما مين حنييو 
 السلت واأل ز. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



   
 

 4247صفحة : 
 
حسييني وللتيييحري مبنيية مجييال وييي، العصييف عصييفا ألن الييفايح وعصييفهو أت حتفحييه ووصييف احلييب أبنييه (ذو العصييف) للت  

 الز   حني ظنو ه يف سن له يف حقوله نظري وصف النخل بيات األحمام وألن املوصو  ووصفه أقوات ال شف وحيواهنم. 
وقيفأ ايفمنيو  (واحليب ذات العصيف والفايان) بففيع (احليب) و فيع (الفايان) و فيع (ذو)و وقيفأه محيزة والكسيائ، وخلييف   

(الفاييان) عطفييا علييى (العصييف). وقييفأه ابيين عييامف بنصييب األيييا  الثالثيية وعالميية نصييب (ذا بففييع (احلييب) و(ذو) و ييف 
 العصف) األلف. وحيلك حتب يف مصحف الشام عطفا على (األ ض) أو  و على االختصا . 

و ييا اعت يا  والفاان: ما له  ائحة ذحية من األز ا  واحلشائو و و فعالن من الفائحةو وإمنا ي، به ميا ليه  ائحية طي ية.  
 وامتنان ابلن ات املو)عة فيه األطياب مثل الو ) واليايني وما يسمى ابلفاان األخضف. 

[) الفا  للتففيع على ما وقدم من املنن املدجمة مين )الئيل صيدل الفسيول صيلى هللا علييه 13(ف أت اال   بكما وكيابن] 
ستفنام عن وعيني نعمة من نعم هللا أييت هلم إنكا  ياو و يو وسلم وحقية وح، القفانو و)الئل عظمة هللا وعاىل وحكمته اب

 ويييل ملا ق له. 
و(أت) استفنام عن وعيني واحد من ايفنس اليت وضا  إليه و ،  نا مستعملة يف التقفيف بيحف ضد ما يقفبه مثل قوله  

سيل مينكم) يف سيو ة األنعيامو أت ال (أمل نشفح لك صد ك). وقد بينته عند قوله وعاىل (اي معشف ايفن واإلنس أمل أيوكيم   
 يستطيع أحد منكم أن نحد نعم هللا. 

واآلال : النعم مجع: إيل بكسف اهلمزة وسكون الالمو وأيل بفتح اهلمزة وسكون الالم واي  يف اخفه ويقال أليو بيواو عيوض  
 اليا  و و النعمة. 

لقفان. والوجه عندت أنه خطاب للميؤمنني والكياففين وضمري املثىن يف ( بكما وكيابن) خطاب لففيقني من املخاط ني اب 
اليين ينقسم إلينما جنس اإلنسان امليحو  يف قوليه (خلي  اإلنسيان) و يم املخياط ون بقوليه (أن ال وطغيوا يف املييزان) اآليية 

  يتوجيييه إلييييه واملنقسيييم إلينميييا األانم املتقيييدم ذحيييفهو أت أن نعيييم هللا عليييى النييياس ال نحيييد ا حيييافف بليييه امليييؤمنو وحيييل ففيييي
 االستفنام ابملعىن اليت يناسب حاله. 

واملقصو) األصل،: التعفيض ابملشفحني وووبيخنم على أن أشفحوا يف الع ا)ة مع املنعم يري املنعمو والشنا)ة علينم بتوحييد  
 املؤمننيو والتكييب مستعمل يف ايفحو) واإلنكا . 

ن رياط وا الواحيد بصييغة املثييىن حقوليه وعياىل (ألقيييا يف جنينم حيل حفييا  وقييل التثنيية جيفت علييى طفيقية يف الكيالم العييفيب أ 
 عنيد) ذحف ذلك الطلت والنسف،. 

ونوز أن وكون التثنية قائمة مقام وكفيف اللفظ لتأحيد املعىن مثل: ل ييك وسيعديكو ومعيىن  ييا أن ا طياب لواحيد و يو  
 اإلنسان. 
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و ييا بعييد ألن القيفان نيزل  طياب النياس ووعظنيم ومل أيت  طياب  وقال مجنو  املفسفين:  و خطاب لإلنيس وايفينو 
ايفنو فال يتعفض القفان  طاهبمو وما و ) يف القفان من وقو  ا تدا  نفف من ايفن ابلقفان يف سو ة األحقيا  ويف سيو ة 

 م أ ل له )ون يري مو حما   ايفن امل على أن هللا حلف ايفن ابو ا  ما يت ني هلم يف إ) احنمو وقد يكلف هللا أصنافا مبا
حليف أ ييل العليم ابلنظييف يف العقائييد وحميا حلفنييم ابالجتنييا) يف الفيفو  ومل يكلييف العامية بيييلكو فمييا جيا  يف القييفان ميين 

 ذحف ايفن فنو يف سيال احلكاية عن وصففات هللا فينم وليس لتوجيه العمل ابلشفيعة. 
صا ت  أن النيب صلى هللا عليه وسلم خفج على أصحابه فقفأ علينم سو ة وأما ما  واه الرتميت عن جابف بن ع د هللا األن 

الفمحان و م ساحتون فقال هلم  لقد قفأهتا على ايفن ليلية ايفين فكيانوا أحسين ميف)و)ا مينكمو حنيت حلميا أوييت عليى قوليه 
 يو حيدي  الغفييب. (ف أت اال   بكميا وكييابن) قيالوا  ال بشي،  مين نعميك  بنيا نكييب فليك احلميد  . قيال الرتمييت: 

 ويف سنده ز ري بن ضمد وقد ضعفه ال خا ت وأمحد بن حن ل. 
و يا احلدي  لو صيح فلييس وفسيريا لضيمري التثنيية ألن ايفين يعيوا ذليك بعيد نزوليه فيال يقتضي، أهنيم املخياط ون بيه وإمنيا   

 حانوا مقتدين ابليين خاط نم هللاو وقل، ا طاب لليحو  واإلانث و و بعيد. 
 ييب مستعمل يف معىن ايفحد واإلنكا  جمازا لتشنيع  يا ايفحد. والتك 
ووكييييب اآلال  حناييية عيين اإلشييفاك اب  يف اإلهلييية. واملعييىن: ف ييأت نعميية ميين نعييم هللا عليييكم ونكييفون إهنييا نعميية عليييكم  

 فأشفحتم فينا يريه بله إنكا  مجيع نعمه إذ وع دون يريه )واما. 
   
 

 4248صفحة : 
 
[)  ييا انتقيال إىل االعت يا  للي  هللا 15[ وخلي  ايفيةن مين ميا ج مين ان ]14نسان من صلصال حالفخيا ](خل  اإل  

 اإلنسان وخلقه ايفن. 
 والقول يف جم،  املسند حالقول يف قوله (علم القفان).  
 واملفا) ابإلنسان ا)م و و أصل ايفنس وقوله (من صلصال) وقدم نضريه يف سو ة احلجف.  
 الطني اليابس.  والصلصال: 
والفخا : الطني املط وخ ابلنا  ويسيمى ا يز . وظيا ف حيالم املفسيفين أن قوليه (حالفخيا ) صيفة ل(صلصيال). وصيفح   

بييلك الكواشي، يف ولخييي  الت صيفة ومل يعفجييوا عليى فائييدة  ييا الوصييف. والييت يظنييف يل أن يكيون حالفخييا  حياال ميين 
 ان حالفخا  يف صو ة خاصة وصالبة. (اإلنسان)و أت خلقه من صلصال فصا  اإلنس

ومعىن أنه صلصال ايبس يش ه ي س الطني املط وخ واملش ه يري املش ه بهو وقد عل عنه ابحلمأ املسنونو والطيني اليالزبو  
 والرتاب. 

 طني).  وايفان: ايفن واملفا) به إبليس وما خفج عنه من الشياطنيو وقد حكى هللا عنه قوله (خلقتين من ان  وخلقته من 
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واملا ج:  و املختل  و و اسم فاعل مبعىن اسم املفعول مثل )اف و وعيشة  اضيةو أت خل  ايفان من خلي  من ان و أت  
 تل  بعناصف أخفى إال أن النا  أيلب عليه حما حان الرتاب أيلب على وكوين اإلنسان مع ما فيه من عنصف النا  و و 

ل  اإلنسان بقفينة ويييله بقوله (ف أت اال   بكما وكيابن) وإمنا قفن لل  ايفان إظنا ا احلفا ة الغفيزية واملقصو)  نا  و خ
لكمييال النعميية يف خليي  اإلنسييان ميين مييا)ة لينيية قابليية للتنييييب والكمييال وصييدو  الففيي  ابملوجييو)ات اليييت معييه علييى وجييه 

 األ ض. 
 نو  اإلنسان وجنس ايفان.  و و أيضا ويحري وموعظة مبظنف من مظا ف قد ة هللا وحكمته يف خل  
وفيييه إ ييا  إىل مييا سيي   يف القييفان النييازل ق ييل  يييه السييو ة ميين وفضيييل اإلنسييان علييى ايفييان إذ أمييف هللا ايفييان ابلسييجو)  

لإلنسانو وما ينطوت من ذلك مين وفيفة مصياحل اإلنسيان عليى مصياحل ايفيانو ومين د ليه لعميفان العيامل لكونيه  لوقيا مين 
 حتصل من جممو  أوصا  ال من خصوصيات مفف)ة. طينته إذ الفضيلة 

[)  يا ووبيخ على عدم االعرتا  بينعم هللا وعياىلو جي،  فييه مبثيل ميا جي،  بيه يف نظيريه 16(ف أت اال   بكما وكيابن] 
اليييت سيي قه ليكييون التييوبيخ بكييالم مثييل سييابقهو وذلييك وكفيييف ميين أسييلوب التييوبيخ وحنييوه أن يكييون مبثييل الكييالم السيياب و 

يا أن يسمى ابلتعدا) ال ابلتكفا و ألنه ليس وكفا ا قف) التأحييدو فالفيا  يف قوليه (ف يأت اال   بكميا وكييابن)  نيا فح   
وففيع عليى قوليه ( ب املشيفقني و ب املغيفبني) ألن  بوبيتيه وقتضي، االعيرتا  ليه بنعمية اإلنيا) واإلميدا) وحتصيل مين متاثيل 

 يضا فيكون للتكفيف يفضان حما قدمناه يف الكالم على أول السو ة. ايفمل املكف ة فائدة التأحيد والتقفيف أ
وفائدة التكفيف ووحيد التقفيف مبا   وعاىل من نعم على املخاط ني ووعفيض ووبيخنم على اإلشفاك اب  أصناما ال نعمية هليا  

ة نعميا و وذحيف خلقيه اال ه ع أو يع  على حدو وحلنا )الئل على وفيف) اإلهليية. وعين ابين قتي ية  أن هللا عيد) يف  ييه السيو  
حل خلة وصفناو ونعمة وضعنا هبيهو وجعلنا فاصلة بني حل نعمتني لين ننم عليى الينعم ويقيف  م هبيا  اه. وقيال احلسيني 

 بن الفضل: التكفيف طف) للغفلة ودحيد للحجة. 
الم العييفب وأشييعا  مو قييال منلنييل بيين وقيال الشييفيف املفوضييى يف جمالسييه وامالييه املسييمى الييد   والغييف : و يييا حثييري يف حيي 

  بيعة يفث، أخاه حلي ا:          
عليى أن لييس عيدال مين حلييب                      إذا طيف) اليتيييم عين ايفيزو  وذحيف املصيفا  األول نيان ميفات يف أوائييل   

 أبيات متتابعة. وقال احلا ث بن عيا):          
حلقت حفب وائل عن ح ال ع حف  قوله: قيفاب ميفب  النعامية ميينو يف أبييات               قفاب مفب  النعامة ميني،           

 حثرية من القصيد. 
 و كيا القول يف نظائف قوله (ف أت اال   بكما وكيابن) امليحو   نا إىل ما يف اخف السو ة.  
القميف رسي ان) وعطيف (و ب املغيفبني) [) استئنا  ابتدائ، فيه بيان يفملة (الشمس و 17( ب املشفقني و ب املغفبني] 

 ألجل ما ذحفوه انفا من مفاعاة املزاوجة. 
 وحي  املسند إليه على الطفيقة اليت يا ا السكاح، إبو ا  االستعمال الوا ) على وفحه أو وفك نظائفه ووقدم يري مفة.  
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 4249صفحة : 

 
املشييفقني واملغييفبني ابعت ييا  أن الشييمس وطلييع يف فصييل،  واملشييفل: جنيية شييفول الشييمس  واملغييفب: جنيية يفوهبييا ووثنييية  

الشتا  والفبيع من ييت ويف فصيل، الصييف وا فييف مين ييت اخيف ومبفاعياة وقيت الطيول ووقيت القصيف وحييلك يفوهبيا 
غا ب  و ، فيما بني  يين املشفقني واملغفبني ينتقل طلوعنا ويفوهبا يف ) جات متقا بة فقد يعتل ذلك فيقال: املشا ل وامل

 حما يف قوله وعاىل (فال أقسم بفب املشا ل واملغا ب إان لقا) ون) يف سو ة املعا ج. 
 ومن زعم أن وثنية املشفقني ملفاعاة مشفل الشمس والقمف وحيلك وثنية املغفبني مل يغ  على معىن ح ري.  
فا) ب(املشييفقني) النصيف الشييفق، ميين وعليى مييا فسيف بييه ايفمنييو  (املشيفقني) و(املغييفبني) مبشيفق، الشييمس ومغفبينييا فيامل  

 األ ض  وب(املغفبني) النصف الغفيب مننا. 
 و بوبية هللا وعاىل ابملشفقني واملغفبني مبعىن ا ل  والتصف .  
 [) وكفيف حما علمت انفا. 18(ف أت اآل   بكما وكيابن] 
ن) قصيييد منيييه العيييلة للييي  ال حيييا  [) خيييل اخيييف عييين (اليييفمح20[ بيننميييا بيييفزخ ال ي غييييان]19(ميييفج ال حيييفين يلتقييييان] 

 واألهنا   وذلك خل  عجيب )ال على عظمة قد ة هللا وعلمه وحكمته. 
ومناس ة ذحفه عقب ما ق له أنه ملا ذحف أنه س حانه  ب املشفقني و ب املغفبني وحانت األريف واألهنيا  يف جنيات األ ض  

 عنا من منافع الناس. انسب االنتقال إىل االعت ا  للقنما وابالمتنان مبا أو)
واملفج: له معان حثرية  وأوهلا يف  ييا الكيالم أنيه اإل سيال مين قيوهلم  ميفج الدابية  إذ أ سيلنا وفعيى يف امليفج  و يو األ ض  

 الواسعة ذات الكب اليت ال مال له  أت: وفحنا وكيب حي  وشا . 
 ئة لقوله بعد (يلتقيان بيننما بفزخ ال ي غيان). واملعىن: أ سل ال حفين ال ا س ما مها عن ايففت حاجز. و يا هتي 
 واملفا): أنه خلقنما ومفجنما  ألنه ما مفجنما إال عقب أن خلقنا.  
 ويلتقيان: يتصالن ري  يصب أحدمها يف اآلخف.  
 وال حف: املا  الغامف جز ا عظيما من األ ض يطل  على املا  املاحل والعيب.  
مها ال حف امللح وال حف العيب. حما يف قوله وعاىل (وما يستوت ال حفان  يا عيب ففات سيائغ واملفا) وثنية نوع، ال حف و  

 شفابه و يا ملح أجاج). والتعفيف وعفيف العند ايفنس،. 
فاملقصييو) مييا يعففييه العييفب ميين  يييين النييوعني ومهييا هنييف الفييفات ورييف العجييم املسييمى اليييوم اب لييي  الفا سيي،. والتقاؤمهييا  

الففات يف ا لي  الفا س،. يف شاطى  ال صفة  وال ال) اليت على الشاطى  العفيب من ا لي  الفا س، وعف   انص اب ما 
 عند العفب ب ال) ال حفين ليلك. 

واملفا) ابللزخ اليت بيننما: الفاصل بني املا ين احللو وامللح ري  ال يتغري أحد ال حفين طعم اآلخف  وا ه. وذلك مبا يف   
ننما من خصائ  ودفع عنه اختالك اآلخيف بيه. و ييا مين مسيائل الثقيل النيوع،.وذحف اليلزخ وشي يه بلييغ  أت حل ما  م
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بيننما مثل اللزخ و و معىن ال ي غييان  أت ال ي غي، أحيدمها عليى اآلخيف  أت ال يغليب علييه فيفسيد طعميه فاسيتعري هلييه 
 الغل ة لفظ ال غ، اليت حقيقته االعتدا  والتظلم. 

أن وكييون التثنييية وثنييية رييفين ملحييني معينييني  والتعفيييف حينئييي وعفيييف العنييد احلضييو ت  فيياملفا): رييفان معفوفييان ونييوز  
للعفب. فاألظنف أن املفا):ال حيف األمحيف الييت علييه شيطوك هتامية مثيل: جيدة وين يع النخيل  وريف عميان و يو ريف العيفب 

جز الفاصل  واللزخ اليت بني  يين ال حفين  يو مضيي  ابب اليت عليه حضفموت وعدن من بال) اليمن: واللزخ: احلا
 املندب حي  يقع مفسى عدن ومفسى زيلع. 

وملا حان يف خل  ال حفين نعم عليى النياس عظيمية مننيا معفوفية عنيد مجييعنم فيإهنم يسيريون فينميا حميا قيال وعياىل (وويفى  
فاج يكيه والتطنيف مبائيه. ومننيا معفوفية عنيد العلمييا  الفليك ميواخف فييه) وقيال ( يو الييت يسيريحم يف اليل وال حييف) واسيتخ

و ي، ميا ألميالح ال حييف مين دثيري يف ونقييية  يوا  األ ض واسيتجالب األمطيا  وولقيي، األجيفام الييت ونييزل مين الشينب ويييري 
 ذلك. 

 ومجلة (يلتقيان) ومجلة (بيننما بفزخ) حاالن من (ال حفين).  
 بفزخ). ومجلة (ال ي غيان) م ينة يفملة (بيننما  
 [) وكفيف حما علمته  ا وقدم  ووقع  نا اعرتاضا بني أحوال ال حفين. 21(ف أت اال   بكما وكيابن] 
 [)  22(رفج مننما اللؤلؤ واملفجان] 

This file was downloaded from QuranicThought.com


