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حال اثلثة. مث إن كان املراد ابلبحرين: حبرين معروفني من البحار امللحة تكون (من) يف قوله (منهماا) اتداايةاة  ن الؤلاؤ   

 واملرجان يكوانن يف البحر امللح. 
 قولااه تعااف (فماان وإن كاان املاراد ابلبحاارين: البحار امللاحح والبحاار العا(ان كا اال (مان) يف قولاه (منهمااا) لل اببةة كماا يف 

 ف ك يف سورة الن اءح أي خيرج اللؤلؤ واملرجان ت ببهماح أي ت اب  مموههمااح أماا اللؤلاؤ فا جودك ماا كاان يف م ا  
الفرات هلى خلةج فارسح قال الرماين: ملا كان املاء الع(ن كاللقاا  للمااء امللاح يف إخاراج اللؤلاؤح قةا : خيارج منهماا كماا 

 ل(كر وا  ثىح وقا تقام تةان تكون اللؤلؤ يف البحار يف سورة احلج. يقال: يدخلق الولا من ا
وقال الزجاج: قا ذكرمها هللا فإذا خرج من أحامها شيء فقا خرج منهما وهو كقوله تعاف (أمل تروا كةف خلق هللا ساب    

: هو من ابن حا(  املااا ح مساوات طباقا وجع  القمر فةهن  ورا)ح والقمر يف ال ماء الا ةا. وقال أتو هلي الفارسي
 أي من أحامها كقوله تعاف (هلى رج  من القريدني هظةم) أي من أحامها. 

واملرجااان: حةااوان حبااري ذو أصااات  دقةقااا ينياا  لةنااا مث يدح اار ويدلااون تلااون احلماارة ويد اال  كلمااا طااال مكثااه يف البحاار  
ا تدفاااوت البحااار يف امةااا ماان مرجادااا. ويوجااا فة اادخرج منااه كااالعرو  تدخاا( منااه حلةااة وي اامى ابلفارسااةة  ت اا(  . وقاا

 تبحر طربقة هلى البحر املدوسط يف مشال البالد الدو  ةة. 
 واملرجان: ال خيرج من ملدقى البحرين امللح والع(ن ت  من البحر امللح.  
 وقة : املرجان أصغر ل غار الارح واللؤلؤ كبارك فال إشكال يف قوله منهما.  
مرو وأتو جعفر ويعقون (خيرج) تام الةااء وفادح الاراء هلاى البنااء للم هاول. وقارأ البااقون (خيارج) تفادح وقرأ انف  وأتو ه 

 الةاء وضم الراء  دما إذا أخرجهما الغواصون فقا خرجا. 
 وتني قوله (مرج) وقوله (واملرجان) امناس امل(ي .  
 [) تكرير لنظريك املدقام أوال. 23(فب ي آالء رتكما تك(ابن] 
[) امملااة ه ااف هلااى رلااة (خياارج منهمااا اللؤلااؤ واملرجااان)  ن هاا(ا ماان 24(ولااه امااوار املنياالت يف البحاار كااا هالم] 

 أحوال البحرين وقا أغنل إهادة لفظ البحر هن ذكر ضمري البحرين الراتط مملة احلال ت احبها. 
واري يف البحاار كاا هالم إن يياا  ي ااكن الاار   والاالم للملااك وهااو ملاك ت ااخري ال ااري فةهاا قااال تعاااف (وماان آ تاه اماا 

فةظللن رواكا هلى ظهرك إن يف ذلك آل ت لك  صابار شاكور أو ياوتقهن كاا ك ابوا). فااملعا: أن اماواري يف البحار يف 
 ت رفه تعافح قال تعاف (والفلك جتري يف البحر أبمرك). 

 حر لل فن ال خيرجها هن ملك هللا. واإلخبار هن امواري أبدا له للدنبةه هلى أن إ ياء الب 
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وامواري صفة ملوصو  حما(و  دل هلةاه مدعلقاه وهاو قولاه (يف البحار) والدقااير: ال افن اماواري إذ ال حاري يف البحار  
 غري ال فن. 

دا وكد  يف امل حف اإلمام (اموار) تراء يف آخرك دون  ء وقةاس رمساه أن يكاون تبااء يف آخاركح فكدا  تااون  ء اهدااا 
حبالة الن ق ته يف الوص  إذ ال يقف القارئ هلةه ول(لك قرأك رة  العيارة تااون  ء يف حالاة الوصا  والقاف  ن الوقاف 

 هلةه اندر يف حال قراءة القاريني. 
وقرأ اممهور (املنيئات) تفدح الينيح فهو اسام مفعاولح إذا أجاا وصان ح أي الاأ أ يا ها النااس  هللااام مان هللا فح ا   

 لكالم مندان منة ت خري ال فن لل ري يف البحر ومنة إهللاام الناس إل يايها. من ا
 وقرأ محزة وأتو تكر هن هاصم تك ر اليني فهو اسم فاه .  
فة وز أن يكون املنيلت ميدقا من أ يا  ال اري إذا أسارأح أي الاأ ي اري ناا النااس ساريا ساريعا. قاال ماهاا: املنيالت  

حتدم  املعنةني هلى القراءتني ابسدعمال االشدقا  يف معنةي امليدق مناه ويكاون يف ذلاك تا(كريا  الأ رفعل قلوهها. واآلية
 تنعمة إهللاام الناس إف اخرتاأ اليراأ إلسراأ سري ال فن وهي مما اخرتأ تعا صن  سفةنة  و . 

ااهااة إهللاااام هقااول البياار ووصاافل امااواري أبدااا كااا هالمح أي امبااال وصاافا يفةااا تعظااةم شاا دا يف صاانعها املقداااي ت 
 ل نعهاح واملقداي هظم املنة نا  ن ال فن أمكن حلم  العاد الكثري من الناس واملداأ. 

 [) تكرير لنظريك ال اتق. 25(فب ي آالء رتكما تك(ابن] 
 [)  27[ ويبقى وجه رتك ذو امالل واإلكرام]26(ك  من هلةها فان] 
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واري املنيئات يف البحر كاا هالم) مؤذ ناا تنعماة إحااد أسابان الن ااة مان اهللااال  وأسابان ال اعي ملا كان قوله (وله ام  

لدح ة  ما ته إقامة العةش إذ ي ر للناس ال فن هوان للناس هلى ا سفار وقاااء ا وطاار ما  ال االمة مان طغةاان مااء 
ابملوهظااة أبن ها(ا ال  ااول تااني النااس وتااني مااا  البحاارح وكااان وصاف ال اافن أبدااا كاا هالم توسااعة يف هاا(ك النعماة أتبعااه

قارك هللا هللام من الفنااءح هلاى هاادة القارآن يف الفارو للموهظاة والدا(كري كقولاه (أينماا تكو اوا ياارككم املاوت ولاو كنادم يف 
هللا تعااف  تروج ميةاة). وفاياة ها(ا أن ال ين اوا االسادعااد للحةااة الباقةاة تفعا  ال ااحلاتح وأن يدفكاروا يف هظاةم قاارة

 ويقبلوا هلى توحةاك وطل  مرضاته. 
 ووقوأ ه(ك امملة هق  ما هاد من النعم فةه إمياء إف أن م ري  عم الا ةا إف الفناء.  
 وامملة اسدئنا  اتداايي.  
يف كاالم وضمري (هلةها) مراد ته ا رض تقرينه املقام مث  (حىت تاوارت ابحل اان)ح أي اليامم ومثلاه يف القارآن كثاري و   

 البلغاء. 
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ومعااا (فااإن): أ ااه صاااير إف الفناااءح فهاا(ا ماان اساادعمال اساام الفاهاا  لزمااان االساادقبال ابلقرينااة مثاا  (أ ااك مةاال وأداام  
 مةدون). 

 واملراد ن(من هلةها): الناس  دم املق ود ن(ك العربح ول(لك جيء ن(من) املوصولة اخلاصة ابلعقالء.  
 هلى ا رض إف الفناءح وه(ا الد(كري ابملوت وما تعاك من امزاء. واملعا: أن م ري رة  من  
و(وجه رتك): ذاتهح ف(كر الوجه هنا جار هلى هر  كالم العرن. قال يف الكيا : والوجه يعرب ته هن امملة وال(ات  

 اك. 
ا فثم وجه هللا) وقوله(إمنا   عمكم وقا أضةف إف أمسه تعاف لفظ الوجه كعان خمدلفة منها ما هنا ومنها قوله (ف ينما تولو  

 توجه هللا). 
 وقا هلم ال امعون أن هللا تعاف ي دحة  أن يكون له وجه ابملعا احلقةقي وهو امزء ال(ي يف الرأس.  
وأص لح هلماء العقايا هلى ت مةة مث  ه(ا ابملدياته وكان ال لف   ون هلاى اخلاو  يف ذلاك ما  الةقاني ابسادحالة  

هللا تعافح مث تناوله هلماء الداتعني وما تعاهم ابلد وي  تاارحةا إف أن اتااح وجاه الد ويا  ابماري هلاى قواهاا ظاهرة هلى 
 هلم املعاين فزال اخلفاءح وأ اف  امفاءح وك  الفريقني خرية احلنفاء. 

صلى هللا هلةه وسلم كماا  وضمري اخلاط  يف قوله (وجه رتك) خ ان للنيب صلى هللا هلةه وسلم وفةه تعظةم لقار النيب 
 تقام غري مرة. 

 واملق ود تبلةغه إف ال(ين يدلى هلةهم القرآن لة(كروا ويعدربوا. وحوز أن يكون خ ااب لغري معني لةعم ك  خماط .  
وملااا كااان الوجااه هنااا كعااا الاا(ات وصااف ن(ذو امااالل)ح أي العظمااة (واإلكاارام)ح املاانعم هلااى هبااادك وإال فااإن الوجااه  

ةقي ال ياا  لإلكرام يف هر  اللغةح وإمنا ياا  لإلكرام الةاح أي فهو ال يفقا هبةااك جاللاه وإكراماهح وقاا دخا  احلق
يف امااالل رةاا  ال اافات الراجعااة إف الدنزيااه هاان الاانقع ويف اإلكاارام رةاا  صاافات الكمااال الوجوديااة وصاافات اممااال  

 كاإلح ان. 
تفري  هلى رلة (ويبقى وجاه رتاك ذو اماالل واإلكارام) كماا هلمال مان أ اه  وتفري  (فب ي آالء رتكما تك(ابن) إمنا هو 

يدااامن معاملااة خلقااه معاملااة العظااةم الاا(ي ال ت ااار هنااه ال فاساافح الكاار، الاا(ي ال يق اا  إ عامااهح وذلااك ماان اآلالء 
 العظةمة. 

امملاة تا(يةال مملاة (كا   [) تكرير كما تقام وها(ا املوقا  يناادي هلاى أن لة ال ها(ك28(فب ي آالء رتكما تك(ابن] 
 من هلةها فان)ح وال أن رلة (ك  من هلةها فان) تدامن  عمة إذ لةم يف الفناء  عمة. 

(ي ا له ماان يف ال ااماوات وا رض) اسادئنا ح واملعااا أن الناااس تنقارض ماانهم أجةااال وتبقاى أجةااال وكاا  اب  حمداااج إف  
 يفين وهو غري حمداج إلةهم. وملا أفااى اإلخباار إف حاجاة النااس أسبان تقايه وصال  أحواله فهم يف حاجة إف ال(ي ال

إلةااه تعاااف أتباا  أب ااه االحدةاااج هااام أهاا  ا رض وأهاا  ال ااماء. فاااممة  ي اا لو هح ف ااؤال أهاا  ال ااماوات وهااو املاليكااة 
 لو ه  عام احلةااة ي بحون حبما رنم وي ادغفرون ملان يف ا رض وي ا لون رضاى هللا تعاافح ومان يف ا رض وهاو البيار ي ا
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والن اة يف اآلخرة ورف  الارجات يف اآلخرة. وح(  مفعول (ي  له) إلفادة الدعمةمح أي ي  لو ه حواي هم ومهامهم من 
 طلوأ اليمم إف غرونا. 

 [)  29(ك  يوم هو يف ش ن] 
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( ي ا له مان يف ال اماوات وا رض)ح أي  حوز أن تكاون امملاة حااال مان ضامري الن ا  يف (ي ا له) أو تا(يةال مملاة   

كا  ياوم هاو يف شا ن زمان الياؤون لل اايلني وغاريهم فهاو تعااف ياربم شاؤوان خمدلفاة مان أحاوال املوجاودات دوامااح ويكاون 
(ك  يوم) ظرفا مدعلقا ابالسدقرار يف قولاه (هاو يف شا ن)ح وقاام هلاى ماا فةاه مدعلقاة لالهدماام  فاادة تكار ذلاك ودواماه. 

يف شااا ن مااان شاااؤون مااان يف ال اااماوات وا رض مااان اساااد اتة ساااؤلح ومااان ز دةح ومااان حرماااانح ومااان  خاااري واملعاااا: 
االسااد اتةح وماان تعااويمل هاان املااؤول تثااوانح كمااا ورد يف أحاديااا الاااهاء أن اسااد اتده تكااون خمدلفااةح وتقااام هنااا قولااه 

 تعاف (وقال رتكم ادهوين اسد   لكم). 
ة ثبوت اليؤون هلل تعاف وهي شؤون ت رفه ومظاهر قارتهح كما قال احل ني تن الفا  ومعا (يف) يف ه(ا الدف ري تقوي 

 النة اتوري:  شؤون يبايها ال شؤون يبدايها  . 
و(يوم) م دعم  مازا يف الوقل تعالقة اإلطال ح إذ املعا: ك  وقل من ا وقات ولو حلظةح ولاةم املاراد ابلةاوم الوقال  

 إف الغرون.  اخلاو ال(ي ميدا من الف ر
وإطال  الةوم وحنوك هلى م لق الزمان كثاري يف كاالم العارن كقاوهللام: الااهر يوماان ياوم  عام وياوم تاؤسح وقاال همارو تان    

 كلثوم:          
وإن غاا وإن الةوم رهن                      وتعا غا ملا ال تعلماني أراد الزماان امل ادقب  واحلاضار وامل ادقب  البعةاا وإال   

 ف ي فر  تني غا وتعا غا. 
والي ن: الييء العظةم واحلاث اهللام من خملوقات وأهمال من ال ماوات وا رضح ويف احلايا  أ ه تعاف ك  يغفر ذ با  

ويفرج كراب ويرف  أقواما ويا  آخرين  ح وهو تعاف أيمر وينهي و اي وميةال ويع اي ومينا  و اح ذلاك وإذا كاان يف ت ارفه  
   من الي ن أو ال تكو ه من ت رفه. ك  ش ن فما هو أق

والظرفةة امل ادعملة يف حار  (يف) ظرفةاة مازياة م ادعارة ليااة الدلابم والدعلاق تد ارفات هللا تعااف كنزلاة إحاطاة الظار   
 ابملظرو  أو أبسئلة املخلوقات ال(ين يف ال ماء وا رض. 

 ق أمرك الدكويين أبمور من إحاد أو إهاام. واملعا: أ ه تعاف ك  يوم تدعلق قارته أبمور يربزها ويدعل 
ومن أحاسن الكلم يف تف ري ه(ك اآلية قول احل ني تن الفا  ملا سا له هباا هللا تان طااهر قاايال: قاا أشاك  هلاي قولاه  

هاا(ا: وقااا صااح أن القلاام جااف كااا هااو كاااين إف يااوم القةامااة. فقااال:  إدااا شااؤون يبااايها ال شااؤون يبدااايها  وقااا أراا  
 تان الفاا  امااوان كاا يقنا  أمثاال هبااا هللا تان طااهرح وإن كاان اإلشااكال غاري وارد إذ لاةم يف اآلياة أن اليااؤون احل اني
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ختاالف ماا سا رك قلام العلام اإلهللاايح هلاى أن ها(ا امااوان ال حاري إال هلاى أحاا الوجاوك يف تف اري قولاه (كا  ياوم هااو يف 
 ش ن) كما هلمل آ فا. 

 ) تكرير لنظايرك. [30(فب ي آالء رتكما تك(ابن] 
[) ه(ا ختلع من االهدبار أبحوال احلةاة العاجلة إف الد(كري أبحاوال اآلخارة وامازاء فةهاا 31(سنفرأ لكم أيها الثقالن] 

ا دقااا  إلةاااه كناسااابة اشااادمال ماااا سااابق مااان داليااا  ساااعة قاااارة هللا تعاااافإل هلاااى تعاااريمل أبن فاهااا  أهااا  للدوحةاااا ابإلهللاةاااةإل 
ةإل وإذ قا كان املخاطبون ت(لك ميركني م  هللا يف العبادة ا دق  إف هتايااهم أبدام أولةااءهم مان وم دحق اإلفراد ابلعباد

 امن امل ولني هللام هبادة ا صنام سةعرضون هلى حكم هللا فةهم. 
وحر  الدنفةم م دعم  يف م لق الرتكة  املكاا تاه هان الدحقةاقإل كماا تقاام يف قولاه تعااف (قاال ساو  أسادغفر لكام  

 ) يف سورة يوسف. ريب
والفراغ للييء: اخللو هما ييغ  هناهإل وهاو يثةا  لالهدنااء ابليايءإل شابه حاال املقبا  هلاى هما  دون هما  آخار حباال  

 الوهاء ال(ي أفرغ مما فةه لةمأل تييء آخر. 
أضاةافك   أي ختا  وه(ا الدمثة  صاحل لالسدعمال يف االهدناء كما يف قول أيب تكر ال ايق التنه هبا الرمحن  أفارغ إف  

 هن ك  شغ  لديغ  أبضةافك وتدوفر هلى قراهم  وصاحل لالسدعمال يف الوهةاإل كقول جرير:          
أالن وقا فرغل إف منري                      فه(ا حني كنل هللاا ه(ااب واملناس  ل ةا  اآلية ابهدبار ال اتق والالحقإل   

ثقلني يف اآلخرةإل  ن تعاك (يعر  اجملرمون ت ةماهم)إل وها(ا لكفاار الثقلاني وهام أن حتم  هلى معا اإلقبال هلى أمور ال
 ا كثر يف حني  زول ه(ك اآلية. 

 والثقالن: تثنةة ثق إل وه(ا املثا اسم مفرد جملموأ اإل م وامن.  
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ةإل وأن إطاال  ها(ا املثاا هلاى اإل ام وأح   أن الثق  هو اإل  ان   ه حممول هلاى ا رضإل فهاو كالثقا  هلاى الااتا  

وامن من ابن الدغلة إل وقة  غري ه(ا مما ال يرتاةه املد م . وقا ها ه(ا اللفظ ن(ا املعا مما ي دعم  إال ت ةغة الدثنةة 
لى فال ي لق هلى  وأ اإل  ان اب فرادك اسم الثق  ول(لك فهو مثا اللفظ مفرد اإلطال . وأظن أن ه(ا اللفظ مل ي لق ه

 مموأ النوهني قب  القرآن فهو من أهالم ا جناس ابلغلبةإل مث اسدعمله أه  اإلسالمإل قال ذو الرمة:          
ومةاة أح اان الثقلااني وجهااا                      وسااالفة وأح اانه قااا(اال أراد وأح اان الثقلاانيإل وجعاا  الااامري لااه مفااردا.   

 شيء من غرضه. وقا أخ   يف اسدعماله إذ ال هالقة لل ن يف 
وقاارأ اممهااور (ساانفرغ) ابلنااون. وقاارأك محاازة والك ااايي ابلةاااء املفدوحااة هلااى أن الااامري هايااا إف هللا تعاااف هلااى طريقااة  

 االلدفات. 
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وكد  (أيه) يف امل حف ناء لةم تعاها ألاف وهاو رسام مراهاى فةاه حاال الن اق ابلكلماة يف الوصا  إذ ال يوقاف هلاى  
تفدحة هلى اهللااء دون ألف يف حالأ الوص  والوقاف. وقرأهاا أتاو همارو والك اايي أبلاف تعاا اهللاااء  مثلهإل فقرأها اممهور

 يف الوقف. وقرأك اتن هامر تام اهللااء تبعا لام الةاء الأ قبلها وه(ا من اإلتباأ. 
قبلااه إذ لااةم يف  [)  تكرياار لنظااايرك ولااةم هااو خ ااااب للثقلااني وال تاا(يةال لل ملااة الااأ32(فباا ي آالء رتكمااا تكاا(ابن] 

 امملة الأ قبله ذكر  عمة هلى الثقلني ت  هي هتايا هللاما. 
[) 33(  معياار اماان واإل اام إن اسااد عدم أن تنفاا(وا ماان أق ااار ال ااماوات وا رض فا فاا(وا ال تنفاا(ون إال ت اال ان] 

احلةااة الاا ةا. والدقااير:  ه(ا مقول قول حم(و  يال هلةه سةا  الكالم ال اتق والالحقإل ولةم خ ااب لإل م وامان يف
فنقول لكم كما يف قوله تعااف (وياوم حنيارهم رةعاا   معيار امان قاا اسادكثرس مان اإل ام) اآلياةإل أي فنقاول:   معيار 

 امن قا اسدكثرس من اإل مإل وقا تقام يف سورة ا  عام. 
 واملعير: اسم لل م  الكثري ال(ي يعا هيرة هيرة دون آحاد.  
هللااام أبداام يف قباااة هللا تعاااف ال حاااون من ااى منهاااإل وهااو تروياا  للاااالني واملااالني ماان اماان واإل اام كااا وهاا(ا إهااالن  

يرتقبهم من امزاء ال يء  ن مث  ه(ا ال يقال مم  خمدلط إال واملق ود أه  امناية منهم فقوله (  معير امن واإل م) 
 شواظ) اخل.  هام مراد ته اخل وو تقرينة قوله تعاك (يرس  هلةكما

والنفوذ والنفاذ: جواز شيء هن شيء وخروجه منه. واليرط م دعم  يف الدع ةزإل وكا(لك ا مار الا(ي هاو جاوان ها(ا  
 اليرط من قوله (فا ف(وا)إل أي وأ دم ال ت د ةعون اهللارون. 

ساةظهر يف ذلاك املوقاف واملعا: إن قارس هلى اال فالت من ها(ا املوقاف فاافلدوا. وها(ا ماؤذن ابلدعاريمل ابلدخوياف مماا  
 من العقان  ه  الدالة . 

وا ق ااار: راا  ق اار تااام القااا  وسااكون ال اااء وهااو الناحةااة الواسااعة ماان املكااان ا وساا إل وتقااام يف قولااه تعاااف (ولااو  
 دخلل هلةهم من أق ارها) يف سورة ا حزان. 

فهااا(ك ال اااماوات وا رض أماااامكم فاااإن وذكاار ال اااماوات وا رض لدحقةاااق إحاطاااة امهاااات كلهاااا حتقةقااا للدع ةااازإل أي  
 اسد عدم فاخرجوا من جهة منها فرارا من موقفكم ه(اإل وذلك أن تعاد ا مكنة ي ه  اهللارون من إحاى جهاهتا. 

وا رض امل(كورة هناا أماا أن تكاون ا رض املا(كورة يف الاا ةا وذلاك حاني البعااإل وأماا أن تكاون أرض احليار وهاي الاأ  
رة) يف سورة النازهاتإل وقال تعاف (يوم تبال ا رض غري ا رض وال ماوات)إل وإما أن يكاون ذلاك مساها القرآن (ال اه

 جار  مرى املث  امل دعم  للمبالغة يف إحاطة امهات كقول أيب تكر ال ايق: أي أرض تقلينإل وأي مساء تظلين. 
 وه(ك املعاين ال تدناىفإل وهي من حا إه از القرآن.  
ون إال ت ل ان) تةان للدع ةز ال(ي يف امملة قبله فإن ال ل ان: القاارةإل أي ال تنفا(ون مان ها(ا املا ز  ورلة (ال تنف( 

 إال تقارة هظةمة تفو  قارة هللا ال(ي حيركم هللا(ا املوقفإل وأىن لكم هاته القوة. 
 إف ال ماء فةدنزلوا ته.  وه(ا هلى طريق قوله (وما تنزلل ته اليةاطني وما ينبغي هللام وما ي د ةعون)إل أي ما صعاوا 
 [) القول فةه كالقول يف  ظريك امل(كور قبله. 34(فب ي آالء رتكما تك(ابن] 
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 [)  35(يرس  هلةكما شواظ من انر وحناس فال تند ران] 
 

 4254صفحة : 
 
 ؤال هما وراءك. اسدئنا  تةاين هن رلة (إن اسد عدم أن تنف(وا) اخل  ن ذلك اإلشعار ابلدهايا يثري يف  فوسهم ت ا  
وضامري (هلةكمااا) راجا  إف اماان واإل ام فهااو هاام مااراد تاه اخل ااوو ابلقريناةإل وهااي قولاه تعاااك (وملان خااا  مقاام رتااه  

جنداان) اآل ت. وهاا(ا ت ااريح أبداام معاااقبون تعاا أن هاارض هللااام تاا(لك تعرياااا تقولاه (إن اسااد عدم أن تنفاا(وا ماان أق ااار 
 ال ماوات وا رض فا ف(وا). 

(يرس  هلةكما) أن ذلك يعرتضهم قب  أن يل وا يف جهنمإل أي تق(فون تيواظ من انر تع اةال لل اوء. واملااارأ  ومعا 
 للحالإل أي ويرس  هلةكما اآلن شواظ. 

واليواظ تام اليني وك رها: اللها  الا(ي ال خيال اه دخاان   اه قاا كما  اشادعاله وذلاك أشاا إحراقاا. وقارأك اممهاور  
 ن كثري تك رها. تام اليني. وقرأك ات

 والنحاس: ي لق هلى الاخان ال(ي ال هللا  معه. وته ف ر اتن هباس وسعةا تن جبري وتبعهما اخللة .  
واملعا هلةه: أن الاخان ال(ي مل تلحقهم مارته واالخدنا  ته ت ب  شاة هللا  اليواظ ياا  إف ذلك الياواظ هلاى  

 حةاله فال يفلدون من ا مرين. 
ى ال فر وهو الق ر. وته ف ر ماها وقدادةإل وروي هان اتان هبااس أيااا. فااملعا: أ اه ي ا  هلاةهم وي لق النحاس هل 

 ال فر امل(ان. 
وقرأ اممهور (وحناس) ابلرف  ه فا هلى (شواظ). وقرأك اتن كثري وأتو همرو ورو  هن يعقون مرورا ه فاا هلاى (انر)   

  ماان حناااس ملدهاا . وهاا(ك انر خارقااة للعااادة مثاا  قولااه تعاااف فةكااون اليااواظ منااه أيااااإل أي شااواظ هللااا  ماان انرإل وهللااا
 (وقودها الناس واحل ارة). 

 ومعا (فال تند ران): فال جتاان خمل ا من ذلك وال جتاان انصرا.  
 والناصر: هنا مراد منه حقةقده ومازكإل أي ال جتاان من ياف  هنكما ذلك وال مل   تدقةان ته.  
 [) تكرير كالقول يف ال(ي وق  قبله قريبا. 36](فب ي آالء رتكما تك(ابن 
[ فةومئ( ال ي ئ  هن ذ باه إ ام وال 38[ فب ي آالء رتكما تك(ابن]37(فإذا ا يقل ال ماء فكا ل وردة كالاهان] 

[) تفري  هلاى إخباار فارأ هلاى تعامل اخلارب اجملما  يف قولاه (سانفرغ لكام أيهاا 40[ فب ي آالء رتكما تك(ابن]39جان]
ف آخركإل تف ة  ل(لك اإلرال تدعةني وقداه وشايء مان أهاوال ماا يقا  فةاه للم ارمني وتيااير ماا يع ااك املدقاون الثقالن) إ

 من النعةم واحلبور. 
 وقوله (فكا ل وردة) تيبةه تلةغإل أي كا ل كوردة.  
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ياهور. ووجاه والوردة: واحاة الوردإل وهاو زهار أمحار مان شا رة دقةقاة ذات أغ اان شاايكة تظهار يف ف ا  الرتةا  وهاو م 
اليبه قة  هو شاة احلمرةإل أي يدغري لون ال ماء املعارو  أ اه أزر  إف البةااضإل فة اري لوداا أمحار قاال تعااف (ياوم تباال 

 ا رض غري ا رض وال ماوات). وحوز هناي: أن يكون وجه اليبه كثرة اليقو  ك ورا  الوردة. 
 لل ماء يف الدموج واالض ران.  والاهانإل تك ر الاال: دردي الزيل. وه(ا تيبةه اثن 
ورلة (فب ي آالء رتكما تك(ابن) معرتضة تاني رلاة اليارط ورلاة اماوان وقاا مثا  ناا يف مغاين اللبةا  لالهارتاض تاني  

الياارط وجواتااهإل وهااني كودااا معرتضااة ال حالةااةإل وهاا(ك امملااة معرتضااة تكرياار للدقرياار والدااوتة  كمااا هااو مباانيإل وا يااقا  
ل احليرإل أي فإذا قامل القةامة وا يقل ال ماء. كما قال تعاف (فإذا وقعل الواقعة وا يقل ال ماء) ال ماء من أحوا

أن قولاه (يومئا( تعرضاون ال ختفاى مانكم خافةاة). وها(ا هاو اال ياقا  املا(كور يف قولاه (و، تياقق ال اماء ابلغماام وتناازل 
 . املاليكة تنزيال امللك يومئ( احلق للرمحن) يف سورة الفرقان

ورلة (فةومئ( ال ي  ل هن ذ به) اخل جوان شرط (إذا). واقرتن ابلفاء  دا صارت ابسم زمان وهاو (يومئا() وذلاك ال  
 ي لح لاخول (إذا) هلةه. 

ومعا (ال ي  ل هن ذ به):  في ال ؤال ال(ي يريا ته ال اي  معرفة ح ول ا مر املرتدد فةهإل وه(ا مث  قوله تعاف (وال  
 ونم اجملرمون). ي ئ  هن ذ 

ولةم هو ال(ي يف قوله تعاف (فورتاك لن ا لنهم أرعاني هماا كاا وا يعملاون) وقولاه (وقفاوهم إدام م اؤولون)إل فاإن ذلاك  
للدقرير والدوتة  فإن يوم القةامة مد   الزمانإل ففةاه ماواطن ال ي ا ل أها  الا( ون هان ذ اونمإل وفةاه ماواطن ي ا لون فةهاا 

 سؤاال تقرير وتوتة . 
 رلة (فب س آالء رتكما تك(ابن) تكرير للدقرير والدوتة . و  
 [)  41(يعر  اجملرمون ت ةماهم فةؤخ( ابلنواصي وا قاام] 
 

 4255صفحة : 
 
ه(ا اسدئنا  تةاين انشئ هن قوله (فةومئ( ال ي  ل هن ذ به إ م وال جان)إل أي ي دغا هن سؤاهللام تظهاور هالمااهتم   

 فةؤخ(ون أخ( هقان وي اقون إف امزاء.  للماليكة ويعرفودم ت ةماهم
 وال ةما: العالمة. وتقامل يف قوله تعاف (تعرفهم ت ةماهم) يف آخر سورة البقرة.  
 و(ال) يف (ابلنواصي وا قاام) هرض هن املاا  إلةهإل أي تنواصةهم وأقاامهم وهو اسدمال كثري يف القرآن.  
لارأسإل وتقاام يف قولاه تعااف (ماا مان داتاة إال هاو آخا( تناصاةدها) يف ساورة والنواصي: ر  انصةة وهي اليعر يف مقاام ا 

 هود. 
 وا خ( ابلناصةة أخ( ممكن ال يفلل منهإل كما قال تعاف (لئن مل ينده لن فعن ابلناصةة).  
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لقةااإل وا قاام: ر  قامإل وهو ظاهر ال ا  من حةا ي ك الةاا رجا  اهللااارن فاال ي اد ة  ا فاال  وفةاه أيااا يوضا  ا 
 قال الناتغة:          

[) 42أو حاارة كمهاااة الرماا  قااا كبلاال                      فااو  املعاصاام منهااا والعراقةاا  (فباا ي آالء رتكمااا تكاا(ابن]  
 تكرير كما تقام يف  ظريها ال(ي قبلها. 

وم القةاماة هلاى رؤوس [) ها(ا مماا يقاال يا44[ ي وفاون تةنهاا وتاني محاةم آن]43(ه(ك جهنم الأ يك(ن ناا اجملرماون] 
 املأل. 

ووصف (جهنم) ن(الأ يك(ن نا اجملرمون) ت فةه للم رمني وفاح هللام. ورلة (ي وفاون) حاال مان (اجملرماون)إل أي   
قا تبني سفه تك(يبهم جبهنم اتااحا تةنا تظهورها للناس وأبدم يارتددون خالهللااا كماا تارددوا يف إثباهتاا حاني أ ا(روا ناا يف 

 الا ةا. 
ل وا : ترداد امليي واإلكثار منهإل يقال طا  تهإل وطا  هلةهإل ومنه ال وا  ابلكعبةإل وال وا  ابل افا واملاروةإل قاال وا 

 تعاف (فال جنا  هلةه أن ي و  نما) وتقام يف سورة البقرة. 
 واحلمةم: املاء املغلي اليايا احلرارة.  
م حار الناار طلباوا الداربد فاال  هللاام املااء فا(هبوا إلةاه ف صاانم حارة واملعا: مييون تني مكان الناار وتاني احلماةم فاإذا أصاان 

 فا  رفوا إف النار دوالةك وه(ا كقوله (وإن ي دغةثوا يغاثوا كاء كامله ). 
 وآن: اسم فاه  من أىنإل إذا اشدات حرارته.  
آالء رتكمااااااا  [ فباااااا ي48[ ذوا  أفنااااااان]47[ فباااااا ي آالء رتكمااااااا تكاااااا(ابن]46(وملاااااان خااااااا  مقااااااام رتااااااه جندااااااان] 

[ فباا ي 52[ فةهمااا ماان كاا  فاكهااة زوجااان]51[ فباا ي آالء رتكمااا تكاا(ابن]50[ فةهمااا هةنااان جتاار ن]49تكاا(ابن]
[) ا دقال من وصف جزاء اجملارمني إف ثاوان املدقاني. وامملاة ه اف هلاى رلاة (يار  اجملرماون 53آالء رتكما تك(ابن]

 (ي وفون تةنها وتني محةم آن) يفةا معا أدم فةها.  ت ةماهم) إف آخرهاإل وهو أظهر  ن قوله يف آخرها
والااالم يف (ملاان خااا ) الم امللااكإل أي يع ااى ماان خااا  رتااه وميلااك جنداانيإل وال شاابه يف أن ماان خااا  مقااام رتااه جاانم  

نةة اخلايفني ال خايف معني فهو من صةغ العموم البايل كنزلة قولك: وللخايف مقام رته. وهلةه فة يء النظر يف  وي  تث
 (جندان) فة وز أن يكون املراد: جن ني من امنات. 

وقاا ذكارت امناات يف القارآن ت اةغة امما  غاري مارة وسااة يء تعاا ها(ا قولاه (ومان دودماا جنداان) فااملراد جن اان ماان  
 امنات. 

ن قال هللا تعااف (مث وحوز أن تكون الدثنةة م دعملة كناية هن الدعادإل وهو اسدعمال موجود يف الكالم الف ةح ويف القرآ 
ارج  الب ر كرتني ينقلا  إلةاك الب ار خاسائا وهاو ح اري) ومناه قاوهللام: لبةاك وساعايك ودوالةاكإل كقاول القاوال ال اايي 

 من شعر احلماسة:          
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قولاه تعااف فقوال هللا(ا املرء ذو جاء ساهةا                      هلم فإن امليريف الفارايمل أي فقولوا:   قومإل وتقاام هناا   
(سنع(نم مرتني) يف سورة الدوتة. وإيثار صةغة الدثنةة هنا ملراهاة الفواص  ال اتقة والالحقة فقا تنةل قراين ال اورة هلةهاا 

 والقرينة ظاهرة وإلةه مية  كالم الفراءإل وهلى ه(ا ف مة  ما أجري ت ةغة الدثنةة يف ش ن امندني فمراد ته امم . 
  مدااق حتفاان تق اارك يف امناة كمااا قااال تعااف يف صاافة جناات الااا ةا (جعلنااا  حاامها جندااني ماان وقةا : أريااا جنداان لكاا 

أهناان) اآليااةإل وقااال (لقااا كاان ل اابإ يف م اااكنهم آيااة جندااان هان ميااني ومشااال) فهمااا جنداان ابهدبااار مينااة الق اار وي اارته 
 والق ر فاص  تةنهما. 

   
 

 4256صفحة : 
 
م اار مةماي للقةاام وهلاى الاوجهني ي ادعم  ماازا يف احلالاة والدلابم كقولاك ملان ت اد ريك: واملقام: أصاله حما  القةاام و   

ه(ا مقام العاي( تكإل وي لاق هلاى اليا ن والعظماةإل فإضاافة (مقاام) إف (رتاه) هناا إن كا ال هلاى اهدباار املقاام للخاايف 
 قامه من رتهإل أي تني يايه. فهو كعا احلالإل وإضافده إف (رته) تيبه إضافة امل ار إف املفعولإل أي م

وإن كا ل هلى اهدبار املقام هلل تعاف فهو كعا الي ن والعظماة. وإضاافده كاإلضاافة إف الفاها إل و دما  الاوجهني قولاه  
 تعاف (ذلك ملن خا  مقامي) يف سورة إتراهةم وقوله (وأما من خا  مقام رته) يف سورة النازهات. 

 ابن) معرتضة تني املوصو  وال فة وهي تكرير لنظايرها. ورلة (فب ي آالء رتكما تك( 
وذوا : تثنةااة ذاتإل والااواو أصاالةة  ن أصاا  ذات: قااوةإل وا لااف الاااأ تعاااها الااواو إشااباأ للفدحااة الزم للكلمااة. وقةااا :  

(وتااالناهم ا لااف أصاالةة وأن أصاا  (ذات): ذوات فخففاال يف اإلفااراد وردهتااا الدثنةااة إف أصاالها وقااا تقااام يف قولااه تعاااف 
 جبندةهم جندني ذوايت أك  مخط) يف سورة سب . وأما ا لف الأ تعا الداء املثناة الفوقةة فهي هالمة رف  انيبة هن الامة. 

وا فنان: ر  فنن تفدحدانيإل وهاو الغ ان. واملق اود هناا: أفناان هظةماة كثارية اإليارا  واإلةاار تقريناة أن ا فناان ال ختلاو  
 داج إف ذكر ا فنان لوال ق ا ما يف الدنكري من الدعظةم. هنها امنات فال  

وتثنةااة (هةنااان) جااار هلااى حنااو مااا تقااام يف تثنةااة (جندااان)إل وكاا(لك تثنةااة ضاامريي (فةهمااا) وضاامري (جتاار ن) تباا  لدثنةااة   
 معادمها يف اللفظ. 

لك  من خا  مقام رتهإل وإن كا ل  فإن كان امندان اثندني لك  من خا  مقام رته فلك  جنة منهما هني فهما هةنان 
امندان جن ني فالدثنةة م دعملة يف إرادة امما إل أي هةاون هلاى هااد امنااتإل وكا(لك إذا كاان املاراد مان تثنةاة (جنداان) 

 الكثرة كما تثنةة (هةنان) للكثرة. 
ملا جرى ذكر ا فنانإل وهاي مان وف   تني ا فنان وتني ذكر الفاكهة ت(كر العةنني م  أن الفاكهة اب فنان أ   إل   ه  

رال منظر امنة أهق  كا هو من حماسن امنات وهو هةون املاء ر  للنظريينإل مث أهق  ذلك كا هو من رال املنظرإل 
 أهين: الفواكه يف أفنادا ومن مل(ات ال(و . 
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ة  وهااان: فإمااا أن اعاا  الدثنةااة كعااا وأمااا تثنةااة زوجااان فااإن الاازوج هنااا النااوأإل وأ ااواأ فواكااه امنااة كثاارية ولااةم لكاا  فاكهاا 
امما  واعا  إيثاار صاةغة الدثنةاة ملراهاااة الفاصالة و جا  املزاوجاة ما   ظايرهاا ماان قولاه (وملان خاا  مقاام رتاه جندااان) إف 

 هنا. 
تةا إل وأما أن اع  تثنةة (زوجان) لكون الفواكه تعاها يؤك  رطباا وتعااها يؤكا   ت اا مثا  الرطا  والدمار والعنا  والز  

 وأخع اموز واللوز وجافهما. 
 و(من ك  فاكهة) تةان ل(زوجان) مقام هلى املبني لرهي الفاصلة.  
وختل  ه(ك اآل ت الثالث آل ت (فب ي آالء رتكما تك(ابن) جار هلى وجه االهرتاض وهلى أ ه مرد تكرير كماا تقاام  

 أوالها. 
[) حال من (ملن خا  مقاام رتاه). وجايء ابحلاال صاةغة 54دان] (مدكئني هلى فرش ت لينها من إسدرب  وجنا امندني 

ر  كعا اهدبار صاح  احلال وصالحةة لفظه للواحاا واملدعاادإل ال ابهدباار وقاوأ صالده ت اةغة اإلفاراد فاإن ذلاك اهدباار 
 تكون (من) مفردة اللفظ. 

 واملعا: أه وا امنان واسدقروا نا واتك وا هلى فرش.  
ل من الاو ء مهماوز الاالم وهاو االهدماادإل ف اار االتكااء امساا الهدمااد اماالم ومرفقاه إف ا رض وجنباه واالتكاء: افدعا 

إف ا رض وهي هةئة تني االض  اأ هلى امن  والقعودإل وتقام يف قوله (وأهدات هللان مدكئا) يف سورة يوسفإل وتقام 
 أياا يف سورة ال افات. 

 أصله ما يفرشإل أي يب ط هلى ا رض للنوم واالض  اأ. وفرش: ر  فراش ككدان وكد . والفراش  
مث أطلق الفراش هلى ال رير املرتف  هلى ا رض ت و    ه يوض  هلةه ما ش  ه أن يفارش هلاى ا رض ت امةة ابسام ماا  

ات جعاا  فةااهإل ولاا(لك ورد ذكاارك يف سااورة الواقعااة يف قولااه (هلااى ساارر موضااو ة مدكئااني هلةهااا مدقاااتلني) ويف سااورة ال اااف
 (هلى سرر مدقاتلني). 

 واملعرب هنه يف ه(ك اآل ت واحا يال هلى أن املراد ابلفرش يف ه(ك اآلية ال رر الأ هلةها الفرش.  
واالتكاااء: جل ااة أهاا  الاارت  املخااااومني  دااا جل ااة راحااة وهااام احدةااااج إف النهااوض للدناااول حنااوك وتقااام يف ساااورة  

 الكهف. 
   
 

 4257صفحة : 
 
: ر  ت ا ة تك ر الباء وهي ميدقة من الب ن ضاا الظهار مان كا  شايءإل وهاو هناا مااز هان ا ساف . يقاال والب اين  

لل هة ال فلى: ت نإل ولل هة العلةا ظهرإل فةقال: ت نل ثويب آبخر إذا جع  حتل ثوته آخرإل فب ا ة الثاون داخلاه وماا 
شااين ظهاار أماارك وت نااهإل أي هال ةدااه وسااركإل شاابهل ال يباااو منااهإل وضااا الب ا ااة الظهااارة تك اار الظاااءإل وماان كالمهاام: أفر 
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العال ةاااة تظهااار الفاااراش وال ااار تاااب ن الفاااراش ومهاااا الظهاااارة والب ا اااةإل ولااا(لك اتبااا  هااا(ا الديااابةه ابسااادعارة فعااا : أفرشاااين. 
فالب ا ااة: هااي الثااون الاا(ي حعاا  هلااى الفااراش. والظهااارة: الثااون الاا(ي حعاا  فااو  الب ا ااة لةظهاار لرؤيااة الااااخ  للبةاال 

 ون الظهارة أح ن من الب ا ة يف الفراش الواحا. فدك
والعارن كااا وا حعلااون الفااراش حيااةةإل أي شاةئا حميااوا ت ااو  أو ق اان أو لةااف لةكاون أوثاار لل ناا إل قااال هناارتة ي ااف  

 تنعم هبلة:          
يااةة ثااواب أو ي ااي وت اابح فااو  ظهاار حيااةة                      وأتةاال فااو  سااراة أدهاام مل ااام فااإذا وضااعوا هلااى احل  

 خاطوها تثون فهو الب ا ةإل وإذا غ وا ذلك تثون أح ن منه فهو الظهارة. 
فاملعا هنا: أن ت اين فرش امنة من إسدرب  فال ت  ل هن ظهايرها فإدا أجود من ذلاكإل وال ثاون مان الثةاان املعروفاة  

 وصف ظهاير الفرش. هنا الناس يف الا ةا أ فم من اإلسدرب  الب اين ابل(كر كناية هن  فاسة 
واإلساادرب : صاانف رفةاا  ماان الااايباج الغلااةظ. والااايباج:   ااةج غلااةظ ماان حرياار واإلساادرب  ين ااج  ةااوط الاا(ه . قااال   

الفخر: وهاو معارن هان الفارساةة هان كلماة  اسادرب   تكاا  يف آخارك هالماة ت اغري  اسادبز  كعاا ثخانيإل وقاا تقاام يف 
اشدباك الكا  تكا  اخل انإل وال(ي يف القاموس: اإلسدرب : الايباج الغلةظ  سورة الكهفإل ف تالوا الكا  قافا خيةة

معرن  أسرتوك  إل وقا تبني أن اإلسدرب : صنف من الايباجإل والايباج: ثون من وج من احلريار منقاوش وهاو أجاود أ اواأ 
 الثةان. 

واملعا: أن ةار امناة دان مانهم وهام هلاى  ومن (جا امندني): ما حا من ةارمهاإل وهو تفدح امةم ما يق ف من الثمر. 
 فرشهم فمىت شاءوا اقد فوا منه. 

 [) وهو مث   ظايرك. 55(فب ي آالء رتكما تك(ابن] 
[ كاااااا دن الةاااااااقوت 57[ فباااااا ي آالء رتكمااااااا تكاااااا(ابن]56(فااااااةهن قاصاااااارات ال اااااار  مل ي مااااااثهن إ اااااام وال جااااااان] 

  عام أها  امناة تلا(ة الدا  م ابلن ااء هان ماا يف امناات [) ضمري (فةهن) هايا إف فارش وهاو ساب   خاري58واملرجان]
ون ا فنااان والعةاااون والفواكاااه والفااارشإل لةكااون ذكااار الفااارش مناسااابا لال دقاااال إف ا وا اام يف تلاااك الفااارش ولة ااايء هااا(ا 

 الامري مفةاا معا كثريا من لفظ قلة إل وذلك من خ ايع الرتتة  من ه(ا الرتكة . 
 امنااة وكاينااة هلااى الفاارش ماا  أزواجهاان قااال تعاااف (وفاارش مرفوهااة إان أ ياا انهن إ ياااءا  (قاصاارات ال اار ) كاينااة يف 

 ف علناهن إتكارا) اآلية. 
و(قاصرات ال ر ) صفة ملوصو  حما(و  تقاايرك   ااءإل وشااأ املاا  نا(ا الوصاف يف الكاالم حاىت  ازل منزلاة االسامإل  

فةهنإل وه(ا  ظري ماا يقاول الياعراء مان املولااين ماراض  (قاصرات ال ر )   اء يف  ظرهن مث  الق ور والغمل خلقة 
 العةونإل أي مث  املراض خلقة. والق ور: مث  الغمل من صفات هةون املها والظباءإل قال كع  تن زهري:          

ومااا ساااعاد غااااة الباااني إذ رحالاااوا                      إال أغااان غااااةمل ال اار  مكحاااول أي: كغاااةمل ال ااار  وهاااو   
 الظيب. 
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وال ما تفدح ال اء وسكون املةم م ةم ا  ثى البكرإل أي من أتكار. وهرب هن البكارة ن(مل ي مثهن إ ام قابلهم وال  
جان) إطنااب يف الدح نيإل وقا جاء يف اآلية ا خرى (ف علناهن إتكارا). وهؤالء هن   اء امنة ال أزواج املؤمنني الآليي  

 زواج فإن الزوجة يف امنة تكون آلخر من تزوجها يف الا ةا. كن هللام يف الا ةا  دن قا يكن طمثهم أ
وقرأ اممهور (ي مثهن) هناإل ويف  ظريك اآليت تك ار املاةم. وقارأك الااوري هان الك اايي تاام املاةم ومهاا لغداان يف مااارأ  

 طما. و ق  هن الك ايي الدخةري تني الام والك ر. 
وقوله (وال جان) تدمةم واحرتاس وهو إطنان دها إلةه أن امنة دار ثوان  وقوله (إ م قبلهم) أي مل ي مثهن أحا قبلهمإل 

 ل احل اإل م وامن فلما ذكر (إ م)  ي  توهم أن مي هن جن فاف  ذلك الدوهم ن(ا االحرتاس. 
 ورلة (ك دن الةاقوت واملرجان)  عل أو حال من (قاصرات ال ر ).  
   
 

 4258صفحة : 
 
واملرجااان يف لااون احلماارة ا مااودةإل أي محاارة اخلاااود كمااا يياابه اخلااا ابلااوردإل وي لااق ا محاار هلااى ووجااه الياابه ابلةاااقوت   

 ا تةمل فمنه حايا  تعثل إف ا محر وا سود  إل وقال هبا تين احل اس:          
[) كاارر 59ابن]فلااو كناال وردا لو ااه لعيااقدين                      ولكاان ريب شااا ين ت اااواد  (فباا ي آالء رتكمااا تكاا(  

 (فب ي آالء رتكما تك(ابن) فةما هلمل ساتقا. 
[) ت(ية  لل م  املباوءة تقوله (وملن خا  مقام رته جندان)إل أي  دم أح نوا 60(ه  جزاء اإلح ان إال اإلح ان] 

 ف ازاهم رنم ابإلح ان. 
ا ول من قوهللام: أح نوا يف ك(اإل والثااين واإلح ان ا ول: الفع  احل نإل واإلح ان الثاين: إه اء احل ن وهو اخلريإل ف 

 من قوهللام: أح ن إف فالن. 
واالساادفهام م اادعم  يف النفاايإل ولاا(لك هقاا  ابالساادثناء ف فاااد ح اار مااازاة اإلح ااان يف أدااا إح ااانإل وهاا(ا احل اار  

(وجتعلاون رزقكام  إخبار هن كو ه امزاء احلق ومقداى احلكمة والعالإل وإال فقا يدخلف ذلك لااى الظااملنيإل قاال تعااف
 أ كم تك(تون) وقال (فلما أ مها صاحلا جعال له شركاء فةما آ مها). 

 وهلم منه أن جزاء اإلساءة ال وء قال تعاف (جزاء وفاقا).  
 [) القول فةه مث  القول يف  ظايرك. 61(فب ي آالء رتكما تك(ابن] 
[ فةهماا 65[ فبا ي آالء رتكماا تكا(ابن]64مدان][ ماها63[ فب ي آالء رتكما تك(ابن]62(ومن دودما جندان]  

[ فباااااا ي آالء رتكمااااااا 68[ فةهمااااااا فاكهااااااة و اااااا  ورمااااااان]67[ فباااااا ي آالء رتكمااااااا تكاااااا(ابن]66هةنااااااان  ااااااااخدان]
 [) ه ف هلى قوله (جندان)ح أي ومن دون تةنك امندني جندانح أي ملن خا  مقام رته. 69تك(ابن]
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(غااري)ح أي وملاان خااا  مقااام رتااه رتاا  جندااان وجندااان أخاار ن غريمهااا كقولااه  ومعااا (ماان دودمااا)  دماا  أن (دون) كعااا 
تعاف (لل(ين أح نوا احل ا وز دة). ووصف ما يف هاتني امندني كا يقاارن ماا وصاف تاه ماا يف امنداني ا ولةاني وصافا 

(لك موجاا  تكرياار تعاامل سالك فةااه م االك اإلطنااان أياااا لبةاان ح اانهما ترغةبااا يف ال ااعي لنةلهمااا تدقاوى هللا تعاااف فاا
 ا وصا  أو ما يقارن من الدكرير ابملرتادفات. 

ويكون لك  امنات ا رت  حور مق ورات ال يندقلن من ق ورهنح وحوز أن تكون (دون) كعا أق ح أي لنزول املرتباةح  
ن خاا  مقاام رنام هام أي وملن خا  مقام رت  جندان أق  من ا ولةني فةقداي ذلك من هاتني امندني ل ايفة أخارى ملا

 أق  من ا ولةني يف درجة خمافة هللا تعاف. 
ولعاا  هاااتني امندااني  صااحان الةمااني الاا(ين ورد ذكاارهم يف سااورة الواقعااة وامندااني املاا(كورتني قبلهااا يف قولااه (جندااان...  

 ال اتقون) اآل ت.  ذوا  أفنان) إف آخر الوصف جندان ساتقني الوارد ذكرهم قوله يف سورة الواقعة (وال اتقون
و(مااهامدان) وصااف ميادق ماان الاهناة تااام الااال وهااي لاون ال ااواد. ووصاف امندااني ابل اواد مبالغااة يف شااة خااارة  

أش ارمها حىت تكوان أش ارها وقوة خارهتا كال وداوين  ن الي ر إذا كان ر ن اشدات خارة أوراقاه حاىت تقارن مان 
 ورك  هلةه فقال:           ال وادح وقا أخ( ه(ا املعا أتو يام

   صاحيب تق ةا  ظاريكاماا                      تر  وجوك ا رض كةف ت ور   
تر  دارا ميم ا قاا شااتاه                      زهر الار  فك مناا هاو مقماار و( اااخدان): فاوار ن ابملااءح والناا   ااء   

 هملة ال(ي هو الرش. مع بة يف آخرك أقوى من الناح ابحلاء امل
وقا وصف العةنان هنا تغري ما وصف ته العةنان ابمندني امل(كورتنيح فقة : مها صنفان خمدلفان يف أوصا  احل ن ييري  

اخدالفهماا إف أن هاااتني امندااني دون ا ولااني يف ا اساان ولاا(لك جاااء هنااا (فةهااا فاكهااة و اا  ورمااان)ح وجاااء فةهااا تقااام 
 زوجان). وقة : الوصفان سواءح وهلةه فاملخالفة تني ال نفني من ا وصا  تفنن. (فةها من ك  فاكهة 

وه ااف (و اا  ورمااان) هلااى (فاكهااة) ماان ابن ه ااف امزيااي هلااى الكلااي تنويهااا تاابعمل أفااراد امندااني كمااا قااال تعاااف  
 (وماليكده ورسله وجربي  ومةكاية ) يف سورة البقرة. 

ن) معرتضات تاني (جنداان) وصافاهتا اهرتاضاا لاالزد د مان تكريار الدقريار والداوتة  وجاءت ر  (فب ي آالء رتكما تك(اب 
 ملن حرموا من تلك امنات. 

   
 

 4259صفحة : 
 
[ فبااا ي آالء رتكماااا 72[ حاااور مق اااورات يف اخلةاااام]71[ فبااا ي آالء رتكماااا تكااا(ابن]70(فااةهن خاااريات ح اااان]  

 (فاةهن) هاياا إف امناات ا رتا  امنداني ا ولةاني وامنداني [) ضامري74[ مل ي مثهن إ م قبلهم وال جاان]73تك(ابن]
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اللدني من دودا فة وز أن يكون ل اح  امندني ا ولةني جندان أخر ن ف ارت له أرت  جناات. وحاوز أن يكاون توزيعاا 
 هلى من خافوا رنم كما تقام. 

فاف مان خااريات تدياايا الةااء مؤ ااا و(خاريات) صافة  اا(و  يناسا  صاةغة الوصاافح أي   ااء خارياتح وخااريات خم 
خري وهو املخدمل أبن صفده اخلري ضا الير. وخفف يف اآلياة طلباا خلفاة اللفاظ ما  ال االمة ما  اللابم كاا اتبا  تاه ومان 

 وصف (ح ان) ال(ي هو ر  ح ناء كما خفف هني ولني يف قول الياهر:          
 يم ا خال . هةنون لةنون ومعا (خريات) أدن فاضالت النفم كرا  
 ومعا ح ان: أدم ح ان اخللقح أي صفات ال(وات.  
و(حور) تال من (خريات). احلور:: ر  حوراء وهي ذات احلور تفدح الواوح وهو وصف مرك  من مموأ شاة تةاض  

 الاخان. أتةمل العني وشاة سواد أسودها وهو من حماسن الن اءح وتقا هنا قوله تعاف (وزوجا كم حبور هني) يف سورة 
ووصف   اء امنداني ا ولةاني ن(قاصارات ال ار ). ووصاف   ااء امناات ا رتا  أبدان (حاور مق اورات) يف اخلةاامح  

 فعلم أن ال فات الثاتدة لن اء امندني واحاة. 
واملق ورات: الالء ق رت هلى أزواجهن ال يعاون ا  م من أزواجهانح وهاو مان صافات الارت  يف   ااء الاا ةا فهان   
لااالء ال  ااد ن إف مغااادرة تةااوهتن  امااة أو ورد أو اقد ااا  ةااارح أي هاان خماااومات مكرومااات كمااا قااال أتااو قااةم تاان ا

ا سلل: ويكرمها جاراهتا فةزردا وتعد  هان إتةاادن فدعا(ر واخلةاام: را  خةماة وهاي البةالح وأكثار ماا تقاال هلاى البةال 
 ا وقا ت لق هلى تةل البناء. من أدم أو شعر تقام هلى العما وقا ت لق هلى العم

 واهرتاض جبملة (فب ي آالء رتكما تك(ابن) تني البال واملبال منه وتني ال فدني لق ا الدكرير يف ك  مكان يقداةه.  
 وتقا القول يف (مل ي مئهن إ م قبلهن وال جان) آ فا.  
 لدوتة . [) تكرير يف آخر ا وصا  لز دة الدقرير وا75(فب ي آالء رتكما تك(ابن] 
[) و(مدكئاني): حاال مان (وملان خاا  مقاام رتاه) كاررت تااون ه اف 76(مدكئني هلى رفر  خار وهبقري ح اان] 

  دا يف مقام تعااد النعم وهو مقام يقداي الدكرير اسدئنافا. 
لار ض والرفر : ضرن من الب طح وهو اسم ر  رفرفةح وهو ما يب ط هلى الفراش لةنام هلةهح وهاي تن اج هلاى شابه ا 

 ابلب ط العبقرية يف قوله:          
حىت ك ن ر ض القف ألب ها                      من وشي هبقر جتلة  وتن ةا فوصفها يف اآلية أبدا (خار) وصاف    

 كاشف السدحاار اللون ا خار   ه ي ر الناظر. 
           وكا ل الثةان اخلار هزيزة وهي لباس امللو  والكرباءح وقال الناتغة: 
ي ااو ون أج ااادا قاااميا  عةماهاااا                       ال ااة ا ردان خااار املناكاا  وكا اال الثةااان م اابوغة اب لاااوان   

 الثاتدة الأ ال يزيلها الغ   اندرا لقلة ا صباغ الثاتدة وال تكاد تعال أخار وا محر ي مى ا رجواين. 
عرن فهو ما صبغ ابلورس والزهفران فةكون اصفرح وما هاا ذلك فإمنا لو ه لون ما وأما املدااول من أصباغ الثةان هنا ال 

 ين ج منه من وصف الغنم أتةمل أو أسود أو من وتر أو من كدان أتةمل أو كان من شعر املعز ا سود. 
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 و(ح ان): ر  ح ناء وهو صفة ل(رفر ) إذ هو اسم ر .  
املوجاود وهاو   ابة إف هبقار تفادح ف اكون ففادح اسام تاالد امان يف معدقاا  وهبقري: وصفة ملا كان فايقا يف صنفه هزيز 

العارن فن ابوا إلةاه كا  مااا جتااوز العاادة يف اإلتقاان واحل اانح حاىت ك  اه لاةم ماان ا صانا  املعروفاة يف ارض البيارح قااال 
 زهري:          

لوا وي ادعلوا فيااأ ذلاك ف اار العبقاري وصافا للفاايق  ة  هلةها جانة هاباقارية                      جايرون يوماا أن يناا  
يف صاانفه كمااا قااال الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم فةمااا حكاااك ماان رؤ  القلةاا  الاا(ي اسد ااقى منااه مث أخاا(ها  أي الاا( ون  

 همر فاسدحالل غراب فلم أر هبقر  يفري فريه. 
 وإف ه(ا أشار املعري تقوله:           
كلاماا                      رأوا ح نا هاوك من صنعة امن فاارته القارآن ماثال ملاا هاو ما لو    وقا كان أرابن الف احة  

 هنا العرن يف إطالقه. 
   
 

 4260صفحة : 
 
[) ه(ك امملة آخر امم  املكررة ونا ا دهى الكالم امل و  لالساداالل هلاى تفارد هللا 77(فب ي آالء رتكما تك(ابن]  

 ابإل عام والد ر . 
[) إي(ان اب دهاء الكالم وف(لكة ملا تنةل هلةه ال ورة مان الدا(كري تعظماة هللا 78(تبار  اسم رتك ذي امالل واإلكرام] 

 تعاف و عمايه يف الا ةا واآلخرة. 
والكااالم: إ ياااء ثناااء هلااى هللا تعاااف مبااالغ فةااه ت ااةغة الدفعاا  الااأ إذا كااان فعلهااا غااري صااادر ماان اثنااني فاملق ااود منهااا  
 بالغة. امل
واملعا: وصفه تعاف تكمال الربكةح والربكة: اخلري العظةم والنف ح وقا ت لق الربكة هلاى هلاو اليا نح وقاا تقاام ذلاك يف  

 أول سورة الفرقان. 
واالسم ما دل هلى ذات سواء كان هلما مث  لفاظ  هللا  أو كاان صافة مثا  ال افات العلاى وهاي ا مسااء احل ااح فا ي  

 مساء هللا فهو دال هلى ذات هللا تعاف. اسم قارت من أ
واسنا (تبار ) إف (اسم) وهو ما يعر  ته امل مى دون أن يقول: تبار  رتكح كما قال (تبار  ال(ي  زل الفرقان) وكما  

يح كماا قال (فدبار  هللا أح ن اخلالقني) ق ا املبالغة يف قوله تعاف ت فة الربكة هلى طريقة الكناياة  داا أتلاغ مان الد ار 
هو مقرر يف هلم املعاينح وأطبق هلةاه البلغااء   اه إذا كاان امساه قاا تباار  فاإن ذاتاه تباركال ال حمالاة  ن االسام دال هلاى 
امل مىح وه(ا هلى طريقة قوله تعاف (سابح اسام رتاك ا هلاى) فإ اه إذا كاان الدنزياه مدعلقاا ابمساه فدعلاق الدنزياه ت(اتاه أوف 

 ك ف هر) هلى الد وي  اليام ح وقول هنرتة:          ومنه قوله تعاف (وثةات
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 فيككل يف الرمح ا صم ثةاته                      لةم الكر، هلى القنا كحرم أراد فيككده ابلرمح.   
وأما قوله (ف بح ابسم رتك العظةم) فهو  دم  أن يكاون مان قبةا  (ف ابح حبماا رتاك) هلاى أن املاراد أن يقاول كالماا   
تنزيااه هلل فةكااون ماان قبةاا  قولااه (ت اام هللا الاارمحن الاارحةم)ح و دماا  ز دة الباااء فةكااون م اااو  لقولااه (ساابح اساام رتااك  فةااه

 ا هلى). 
 وه(ك الكناية من دقايق الكالم كقوهللام: ال يدعلق اليك أبطرافه وقول...:           
ت ابملالماة حلال و ظاري ها(ا يف الدنزياه أن القارآن يقارأ ألفاظاه يبةل تن اة من اللؤم تةدهاا                      إذا ما تةو   

 من لةم كدوضئ وال مي ك امل حف إال املدوضئ هنا رهور الفقهاء. 
ف(كر (اسم) يف قوله (تبار  اسام رتاك) مراهاى فةاه أن ماا هااد مان شاؤون هللا تعااف و عماه وإفاااله ال حتاةط تاه العباارةح  

ي أق ى ما ت مح ته اللغاة يف الدعباريح لاةعلم النااس أدام حمقوقاون هلل تعااف تياكر ياوازي هظام فعرب هنه ن(ك املبالغة إذ ه
  عمه هلةهم. 

ويف اسدحااار اماللاة تعناوان (رن) مااافا إف ضامري املخاطا  وهااو النايب صالى هللا هلةاه وسالم إشاارة إف ماا يف معااا  
 اإلضافة من الدنويه تي ن املاا  إلةه وإف كون النيب صلى هللا هلةه الرن من ال ةادة امليوتة ابلرأفة والدنمةةح وإف ما يف

 وسلم من اهللااى. 
وقرأ اممهور (ذي امالل) ابلةاء مرورا صفة ل(رتك) وهو ذلك مرسوم يف غري امل حف اليامي. وقرأك اتن هاامر (ذو  

وكا(لك هاو مرساوم يف غاري م احف أهاا  اماالل) صافة ل(اسام) كماا يف قولاه (ويبقاى وجاه رتااك ذو اماالل واإلكارام). 
 اليام. واملعا واحا هلى االهدبارين. 

ولكان إراااأ القااراء هلااى رفا  (ذو امااالل) الواقاا  موقاا  (ويبقاى وجااه رتااك) واخاادال  الرواياة يف جاار (ذي امااالل) هنااا  
 جار ن الربكاة هلاى ييعر أبن لفظ (وجه) أقوى داللاة هلاى الا(ات مان لفاظ (اسام) ملاا هلمال مان جاواز أن يكاون املعاا
 الدلفظ أبمساء هللا  ال  قوله (ويبقى وجه رتك) فل(لك من حكمة إ زال القرآن هلى سبعة أحر . 

وامالل: العظمةح وهو جام  ل فات الكمال الاليقة ته تعااف. واإلكارام: إساااء النعماة واخلاريح فهاو إذن حقةاق ابلثنااء  
 واليكر. 

 ت م هللا الرمحن الرحةم  
 ة الواقعة سور  
 مسةل ه(ك ال ورة الواقعة تد مةة النيب صلى هللا هلةه وسلم.  
روى الرتم(ي هن اتن هباس قال: قال أتو تكر    رساول هللا قاا شابلح قاال: شاةبدين هاودح والواقعاةح واملرساالتح وهام  

 يد اءلونح وإذا اليمم كورت  وقال الرتم(ي حايا ح ن غري . 
ن هبا هللا تن م عود ت نا ضعةف أ ه مس  رسول هللا يقول  ????من قرأ ساورة الواقعاة كا  وروى اتن وه  والبةهقي ه 

لةلة مل ت به فاقاا أتاا  ح وك(لك مسةل يف ه ر ال حاتة. روى أمحاا هان جااتر تان مسارة قاال:  كاان رساول هللا يقارأ يف 
 الف ر الواقعة وحنوها من ال ور  . 
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 4261صفحة : 
 
 مل اح  وكد  ال نة فال يعر  هللاا اسم غري ه(ا. وهك(ا مسةل يف ا  
وهي مكةة قال أتن ه ةة:  ابجدماأ من يعدا ته من املف رين. وقةا  فةهاا آ ت ما ةاةح أي  زلال يف ال افرح وها(ا كلاه  

 نة. غري اثتل  اك. وقال القرطيب: هن قدادة وأتن هباس اسدثناء قوله تعاف (وجتعلون رزقكم أ كم تك(تون)  زلل ابملاي
وقال الكليب: إال أرت  آ ت: اثندان  زلدا يف سفر النيب صلى هللا هلةه وسلم إف مكاة ومهاا (أفبها(ا احلاايا أ ادم مااهنون  

وجتعلون رزقكم أ كم تك(تون)ح واثندان  زلدا يف سفرك إف املايناة ومهاا (ثلاة مان ا ولاني وثلاة مان اآلخارين) وأخارج أتان أيب 
  زلل يف غزوة تبو . حاس هن أتن م عود أدا 

 وهي سورة ال ادسة وا رتعون يف ترتة   زول ال ور هنا جاتر تن زياح  زلل تعا سورة طه وقب  سورة اليعراء.  
 وقا ها أه  املاينة ومكة واليام آيها ت عا وت عني وهاها أه  الب رة سبعا وت عني وأه  الكوفة سدا وت عني.  
م رو :  من أراد أن يعلم  ب  ا ولني واآلخرين و ب  أه  امنة و ب  أه  النار و با  أها  وه(ك ال ورة جامعة للد(كري قال  

 الا ةا و ب  أه  اآلخرة فلةقرأ سورة الواقعة  اك. 
  
 أغراض ه(ك ال ورة  
 الد(كري تةوم القةامة وحتقةق وقوهه.  
 ووصف ما يعر  وه(ا العامل ا رضي هنا ساهة القةامة.  
 منة وتعمل  عةمهم. مث صفة أه  ا 
وصفة أه  النار وماا هام فةاه مان العا(ان وأن ذلاك لدكا(يبهم ابلبعاا. وإثباات احليار وامازاء واالساداالل هلاى إمكاان  

 اخللق الثاين كا أتاهه الالم من املوجودات تعا أن مل تكن. 
 واالسداالل تاالي  قارة هللا تعاف.  
اد والناس كاارهون ال ي اد ة  أحاا منعهاا مان اخلاروجح هلاى أن الا(ي قاار هلاى واالسداالل تنزأ هللا ا روا  من ا ج  

  زهها تاون مااف  قادر هلى إرجاهها مىت أراد أن ميةدهم. 
 و كةا أن القرآن منزل من هنا هللا وأ ه  عمة أ عم نا هلةهم فلم ييكروها وك(توا كا فةه.   
افددااا  ال ااورة ابلظاار  املدااامن الياارطح افددااا  تاااي    ااه ي اارتهي  [)2[ لااةم لوقعدهااا كاذتااة]1(إذا وقعاال الواقعااة] 

 ا لبان لرتق  ما تعا ه(ا اليرط الزماين م  ما يف االسم امل نا إلةه من الدهوي  تدوق  حاث هظةم  اث. 
قوله (يف مسوم و(إذا) ظر  زمان وهو مدعلق ابلكون املقار يف قوله (يف جنات النعةم) اخل وقوله (يف سار خماود) اخل و  

 ومحةم) اخل. وضمن (إذا) معا اليرط. 
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ورلة (لةم لوقعدهاا كاذتاة) اسادئنا  تةااين انشاىء هان قولاه (إذ وقعال الواقعاة) اخل وهاو اهارتاض تاني رلاة (إذا وقعال  
 الواقعة) وتني رلة (ف صحان املةمنة) اخل. 

ي مة ما أصحان املي مة)ح فةفةا جوااب لليارط ويفةاا واموان قوله (ف صحان املةمنة ما أصحان املةمنة وأصحان امل 
تف ة  رلة (وكندم أزواجا ثالثة)ح وتكون الفاء م دعملة يف معنةني: رتط اموانح والدفريا ح وتكاون رلاة (لاةم لوقعدهاا  

 كاذتة) وما تعاك اهرتاضا. 
قاال: صاا  اخلارب م اتقداه للواقا ح والواقعة أصلها: احلادثة الأ وقعلح أي ح للح يقال: وقا  أمارح أي ح ا  كماا ي 

أي كون املعا املفهوم منه موافقاا مل امى ذلاك املعاا يف الوجاود احلاصا  أو الدوقا  هلاى ح ا  ذلاك املعااح ومان ذلاك 
 حاثة احلرن يقال: واقعة ذي قارح وواقعة القادسةة. 

اللغاة جاار هلاى أل انة العارن ال يكو اون راهاوا  فراهوا يف   ةثها معا احلادثة أو الكاينة أو ال ااهةح وهاو   ةاا كثاري يف 
فةه إال معا احلادثة أو ال اهة أو حنو ذلكح وقري  منه قوهللام: دارت هلةاه الااايرةح قاال تعااف (يقولاون  ياى أن ت اةبنا 

 دايرة) وقال (هلةهم دايرة ال وء). 
 ال  القرآن قال تعاف (فةومئ( وقعل الواقعة) كما واملراد ابلواقعة هنا القةامة ف ع  ه(ا الوصف هلما هللاا ابلغلبة يف اص 

 مسةل ال اخة وال امة واآلزفةح أي ال اهة الواقعة ون(ا االهدبار صار يف قوله (إذا وقعل الواقعة) حم ن الد نةم. 
 و(الواقعة): املوصوفة ابلوقوأح وهو احلاوث.  
لد  ةا للااللة هلى أ ه وصف  (و  مؤ اا اللفاظ. و(كاذتة) حوز أن يكون اسم فاه  من ك(ن اجملردح جرى هلى ا 

وتقايرك هنا  فمح أي تندفي ك   فم كاذتةح فة وز أن يكون ك(ن الالزم إذا قال خال  ماا يف  فام ا مار وذلاك أن 
منكري القةامة يقولون: ال تق  القةامة فةكا(تون يف ذلاك فاإذا وقعال الواقعاة آمنال النفاوس كلهاا توقوههاا فلام تباق  فام 

 ك(نح أي يف ش دا أو يف اإلخبار هنها. وذلك الدقاير كله مما يال هلةه املقام. ت
   
 

 4262صفحة : 
 
وحوز أن يكون مان كا(ن املدعااي مثا  الا(ي يف قاوهللام كا(تل فاالان  ف اهح أي حاثداه  ف اهح أي رأياه حباايا كا(ن   

حاثده حاايثا ك(تداه تاهح ويقولاون: كا(تل فاالان  وذلك أن اهدقاد املنكر للبعا اهدقاد سوله له هقله القاصر فك ن  ف ه
 ف ه يف اخل   العظةمح إذا أقام هلةه ف خفق ك ن  ف ه ملا ش عده هلى اقدحاماه قاا قالال لاه: إ اك ت ةقاه فدعارض لاه 
  وال تبال ته فإ ك م(هلل فإذا تبني لاه ه ازك فكا ن  ف اه أخربتاه كاا ال يكاون فقاا ك(تداهح كماا يقاال: ك(تداه هةناه إذا ختةا

 مريةا ومل يكن. 
واملعا: إذا وقعال القةاماة حتقاق منكروهاا ذلاك فا قلعوا هان اهدقاادهم أداا ال تقا  وهلماوا أدام ضالوا يف اساداالهللام وها(ا  

 وهةا تدح(ير املنكرين للقةامة من خزي اخلةبة وسفاهة الرأي تني أه  احلير. 
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  غاري املثمار ابملخارب حباايا كا(ن أو تيابةه الد اب  وإطاال  صافة الكا(ن يف رةا  ها(ا اسادعارة تديابةه ال اب  للفعا 
 ابلقول قال أتو هلي الفارسي: الك(ن ضرن من القول فكما جاز أن يد   يف القول يف غري   ق حنو قول أيب الن م:          

 قا قالل ا   اأ للب ن احلق جاز يف الك(ن أن حع  يف غري   ق حنو:            
لقرو  والالم يف (لوقعدها) الم الدوقةل حنو (أقم ال الة لالو  اليمم) وقوله تعاف (ف لقاوهن أبن ك(ن القراطف وا  

لعاااهتن). وقااوهللام: كدبدااه لكاا(ا ماان شااهر كاا(اح وهااي كعااا  هنااا  وأصاالها الم االخد اااو شاااأ اساادعماهللاا يف اخد اااو 
االخد اااو حبةااا تن ااوي أصاا  املعااا. ويف املوقاال توقدااه كقولااه تعاااف (وملااا جاااء موسااى ملةقاتنااا). وهااو توساا  يف معااا 

احلاااايا سااائ  رساااول هللا صااالى هللا هلةاااه وسااالم  أي ا هماااال أفاااا  فقاااال: ال اااالة لوقدهاااا  . وهااا(ا االسااادعمال غاااري 
 االسدعمال ال(ي يف قوله تعاف (لةم هللام طعام إال من ضري ). 

اة رافعةح أي     هناها خفمل أقاوام كاا وا [)  خربان ملبداأ حم(و  ضمري (الواقعة)ح أي هي خاف3(خافاة رافعة] 
مااارتفعني ورفااا  أقاااوام كاااا وا منخفااااني وذلاااك  فااامل امبااااترة واملف ااااين الااا(ين كاااا وا يف الاااا ةا يف رفعاااة وساااةادةح وترفااا  
ال احلني ال(ين كا وا يف الا ةا ال يعب ون أبكثرهمح وهي أياا خافاة جهات كا ل مرتفعة كامباال وال اوام ح رافعاة ماا  

 ان منخفاا ت ب  اال قالن ابلرجات ا رضةة. ك
وإسااناد اخلفاامل والرفاا  إف الواقعااة ماااز هقلااي إذ هااي وقاال ظهااور ذلااك. ويف قولااه (خافاااة رافعااة) حم اان ال بااا  ماا   

 اإلهران تثبوت الااين لييء واحا. 
[) (إذا رج ااال 7][ وكنااادم أزواجاااا ثالثاااة6[ فكا ااال هبااااء منبثاااا]5[ وت ااال امباااال ت اااا]4(إذا رجااال ا رض رجاااا] 

 ا رض) تال من رلة (إذا وقعل الواقعة) وهو تال اشدمال. 
 والرج: االض ران والدحر  الياياح فمعا (رجل) رجها راجح وهو ما ي رأ فةها من الزالزل واخل ف وحنو ذلك.  
 و كةاك ابمل ار للااللة هلى حتققه ولة ت الدنوين امليعر ابلدعظةم والدهوي .  
لق كعا الدفدل وهو تفر  ا جزاء اجملموهةح ومنه الب ة ة من أمساء ال ويق أي فددل امبال و  فل فةكون  والبم ي  

 كقوله تعاف (وي  لو ك هن امبال فق  ين فها ريب   فا فة(رها قاها صف فا). 
يب ان أبماواهللام وأهلاةهم  وي لق البم أياا هلى ال و  للماشاةةح يقاال: تام الغانمح إذا سااقها. ويف احلاايا  فةا يت قاوم 

واملاينة خري هللام لو كاا وا يعلماون) فهاو يف معاا قولاه تعااف (وياوم   اري امباال)ح وقولاه (وساريت امباال) و كةااك تقولاه 
 (ت ا) كالد كةا يف قوله (رجا) إلفادة الدعظةم ابلدنوين. 

مبااال إذا سااريت فإمنااا ت ااري ت ااةريا يفددهااا وتفرياا  (فكا اال هباااء منبثااا) هلااى (وت اال امبااال) اليااق كعااا الاابم  ن ا 
 ويفرقهاح أي ت ةري تعثرة وارت ام. 

واهللاباااء: مااا يلااو  يف خةااوط شااعاأ الياامم ماان دقةااق الغبااارح وتقااام هنااا قولااه تعاااف (ف علناااك هباااء منثااورا) يف سااورة  
 الفرقان. 

اساابده ماا  قولااه (وت اال امبااال) يف أن املبااين واملنبااا: اساام فاهاا  ا باااح م اااوأ تثااهح إذا فرقااه. واخدااري هاا(ا امل اااوأ ملن 
 للناي  معناك كامل اوهةح وقوله (فكا ل هباء منبثا) تيبةه تلةغح أي فكا ل كاهللاباء املنبا. 
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 واخل ان يف (وكندم أزواجا ثالثة) للناس كلهمح وه(ا ختلع للمق ود من ال ورة وهو املوهظة.  
والنوأ كقوله تعاف (فةها من ك  فاكهة زوجان) ووجه ذلك أن ال نف  وا زواج: ا صنا . والزوج ي لق هلى ال نف 

 إذا ذكر ي(كر معه  ظريك غالبا فةكون زوجا. 
   
 

 4263صفحة : 
 
[ 10[ وال اااتقون ال اااتقون]9[ وأصااحان املياائمة مااا أصااحان املياائمة]8(ف صااحان املةمنااة مااا أصااحان املةمنااة]  

قااا هلماال هنااا تف ااري قولااه تعاااف (إذا وقعاال الواقعااة) الوجااه يف مدعلااق  [)12[ يف جنااات النعااةم]11أولئااك املقرتااون]
(إذا) وإذا قا وق  قوله (وكندم أزواجا ثالثة) ه فا هلاى امما  الاأ أضاةف إلةهاا (إذا) مان قولاه (إذا رجال ا رض رجاا)  

من معاا اليارطح فكا ن ها(ا كان هو حمط الق ا من الدوقةل ن(إذا) الثا ةة الواقعة تااال مان (إذا) ا وف وكلدامهاا ماا
يف معااا اماازاءح فلااك أن جتعاا  الفاااء لاارتط اماازاء ماا  الدف ااة  لإلرااالح وتكااون رلااة (ف صااحان املةمنااة) جااوااب ل(إذا) 
الثا ةااة آيااال إف كو ااه جااوااب ل(إذا) ا وف  ن الثا ةااة مبالااة منهاااح ولاا(لك جاااز أن يكااون هاا(ا هااو جاااوان (إذا) ا وف 

 ملة يف معنةةها كما تقام هنا قوله تعاف (لةم لوقعدها كاذتة). فدكون الفاء م دع
وقا أفاد الدف ة  أن ا صنا  ثالثة: صنف منهم أصاحان املةمناةح وهام الا(ين حعلاون يف امهاة الةماا يف امناة أو يف  

 ا ير. والةمني جهة هناية وكرامة يف العر ح واشدقل من الةمنح أي الربكة. 
ي مةح وهي اسم جهة ميدقة من اليؤمح وهو ضا الةمن فهو الار وهام النف  وقا مساي يف اآلياة وصنف أصحان امل  

اآلتةااة أصااحان الةمااني وأصااحان الياامالح ف عاا  الياامال ضااا الةمااني كمااا جعاا  املياا مة هنااا ضااا املةمنااة إشااعار أبن 
لفظاني هلاى ها(ا املعاا الكناايي حاهللام حال شؤم وسوءح وك  ذلك م دعار ملا هر  يف كالم العرن مان إطاال  ها(ين ال

الاا(ي شاااأ حااىت ساااوى ال ااريحح وأصااله جاااء ماان الزجاار والعةافااة إذ كااا وا يدوقعااون ح ااول خااري ماان أغراضااهم ماان ماارور 
ال اري أو الااوحش ماان مياني الزاجاار إف ي ااارك ويدوقعاون الياار ماان مارورك تعكاام ذلااكح وقاا تقااام تف ااةله هناا قولااه تعاااف 

هن الةماني) يف ساورة ال اافاتح وتقاام شايء مناه هناا قولاه تعااف ( ي اريوا كوساى ومان معاه) يف  (قالوا إ كم كندم  تو نا
 سورة ا هرا ح وهنا قوله تعاف (قالوا إان ت ريان تكم) يف سورة  سني. 

ر ته ول(لك اسدغين هنا هن اإلخبار هن كال الفريقني  رب يف وصف تعمل حالةهما ت(كر ما هو إرال حلالةهما مما ييع 
مااا أضاااةف إلةاااه أصاااحاته مااان لفظاااي املةمناااة واملياا مةح ت ريقاااة االسااادفهام امل ااادعم  يف الدع ةااا  مااان حاااال الفاااريقني يف 
ال عادة واليقاوةح وهو تع ة  تر  هلى إنامه هنا لد(ه   فم ال ام  ك  م(ه  ممكن من اخلري واليرح  (ما) يف 

 الوضعني اسم اسدفهام. 
ملي مة) خربان هان (ماا) يف املوضاعني كقولاه تعااف (احلاقاة ماا احلاقاة)ح وقولاه (القارهاة ماا و(أصحان املةمنة وأصحان ا 

 القارهة). 
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وإظهاار لفظااي (أصااحان املةمنااة) و(أصااحان املياا مة) تعااا االساادفهامني دون اإلتةااان تااامرييهما.  ن مقااام الدع اا   
  والديهري يقداي اإلظهار كقام قوله تعاف ( وما أدرا  ما هةه).

وقوله (وال اتقون) ه(ا ال نف الثالا هي العا وهام ال انف ا فاا  مان ا صانا  الثالثاةح ووصافهم ابل ابق يقدااي  
أدم ساتقون أمثاهللام من ا  نني ال(ين هرب هنهم أبصحان املةمنة فهم ساتقون إف اخلاريح فالنااس ال يد ااتقون إال لناوال 

 م يدكعكون هنه.  فةم مرغون لك  الناسح وأما الير والار فه
وحقةقة ال بق: وصول أحاا مكااان قبا  وصاول أحاا آخار. وهاو هناا م ادعم  هلاى سابة  االسادعارةح وقاا را  املعنةاني  

 قول الناتغة:          
سبقل الرجال الباهيني إف العاال                      ك ابق اماواد اصا اد قبا  الظاوارد فة اوز أن يكاون (ال ااتقون)   

يف املبادرة واإلسراأ إف اخلري يف الاين كما يف قوله تعاف (وال اتقون ا ولون من املهاجرين وا   اار) يف ساورة  م دعمال
 تراءة. 

وحااوز أن يكااون م اادعمال يف املغالبااة يف حت ااة  اخلااري كقولااه تعاااف (أولئااك ي ااارهون يف اخلااريات وهاام هللاااا ساااتقون) يف  
 سورة املؤمنني. 

   
 

 4264صفحة : 
 
وقولااه (ال اااتقون) اث ةااا حااوز جعلااه خااربا هاان (ال اااتقون) ا ول كمااا أخاارب هاان أصااحان املةمنااة أبداام (مااا أصااحان   

املةمنة)   اه ياال هلاى وصافهم تيايء ال يكدناه كنهاه حبةاا ال يفاي تاه الدعباري تعباارة غاري تلاك ال اف إذ هاي أق اى ماا 
لةه أن يداتر حاهللامح وها(ا هلاى طريقاة قولاه (وأولئاك هام املفلحاون). ي عه الدعبريح فإذا أراد ال ام  أن يد ور صفاهتم فع

وحااوز جعلااه  كةاااا لااألول. فماالل رلااة (مااا أصااحان املةمنااة) و ظريهتااا ورلااة (وال اااتقون ال اااتقون) هااو الدع اا  ماان 
ا خرى من طرياق حاهللام وطريقة هو الكناية ولكن تني الكنايدني فرقا تني إحاامها كا ل من طريق ال ؤال هن الوصفح و 

 تع(ر الدعبري تغري ذلك الوصف. 
واملعااا: أن حاااهللام تلغاال مندهااى الفااا  والرفعااة حبةااا ال حااا املاادكلم خاارب خياارب تااه هاانهم أدل هلااى ماارتبدهم ماان اساام  

ن (ال اتقون) فه(ا اخلرب أتلغ يف الااللة هلى شر  قارهم من اإلخبار ن(ما) االسدفهامةة الدع ةبةة يف قوله (ما أصحا
 املةمنة)ح وه(ا مث  قول أيب ال محان القفةين:          

وإين مااان القاااوم الااا(ين مهاااو مهاااو                      إذا ماااات مااانهم ساااةا قاااام صااااحبه مااا  ماااا يف اشااادقا  لقااابهم مااان   
 (ال بق) من الااللة هلى تلوغهم أق ى ما ي لبه ال البون. 

وصف (ال اتقون) كنزلة اللق  هللاامح ولةفةاا العماومح أي أدام سااتقون وح(  مدعلق (ال اتقون) يف اآلية لق ا جع    
يف ك  مةااان تد ااتق إلةاه النفاوس الزكةاة كقولاه تعااف (ويف ذلاك فلةدناافم املدناف اون)ح فهاؤالء هام ال ااتقون إف اإلمياان 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ة  الع ور من القامح وم دمر ابلرس  وهم ال(ين صحبوا الرس  وا  بةاء وتلقوا منهم شرايعهمح وه(ا ال نف يوجا يف ر
يف ا مم إف ا مة ا ماية ولةم صنفا قا ا قاى وسبق ا مة ا ماية. وأخر (ال اتقون) يف ال(كر هن أصحان الةمني 
لديويق ال امعني إف معرفة صنفهم تعا أن ذكر ال نفان اآلخران من ا صانا  الثالثاة ترغةباا يف االقداااء ورلاة (أولئاك 

 جنات النعةم)ح م د  فة اسدئنافا تةا ةا  دا جوان هما يثاريك قولاه (وال ااتقون ال ااتقون) مان ت ااؤل ال اام  املقرتون يف
 هن أثر الدنويه نم. 

وت(لك كان ه(ا اتدااء تف ة  مزاء أصنا  الثالثة هلى طريقة النير تعا اللفح  يارا ميوشاا تيويياا اقدااده مناسابة  
ك  صنف أقرن ذكراح مث مراهاة ا هم ابلن بة إف ال انفني البااقةني فكاان تعامل الكاالم آخا(ا ات ال املعاين ابلن بة إف  

 حب ز تعمل. 
واملقاارن: أتلااغ ماان الغرياا  لااللااة صااةغده هلااى االصاا فاء واالجدباااءح وذلااك قاارن مااازيح أي شاابه ابلقاارن يف مالت ااة  

كاااملقرتن إف هللاح أي طالاا  القاارن منااه فااإذا تلااغ مرتبااة القريا  واالهدمااام تيااؤو ه فااإن امل ةاا  جملاهاتااه يف ال اهااة يكااون  
هالةة من ذلك قرته هللاح أي هامله معاملة املقرن ا بونح كما جاء  وال يزال هبااي يدقارن إيل ابلنوافا  حاىت أحباه فاإذا 

سا لين  ه ةناه أحببده كنل مسعه ال(ي ي م  ته وت رك الا(ي يب ار تاه ويااك الاأ ياب ش ناا ورجلاه الاأ ميياي ناا ولائن 
 ولئن اسدعاذين  هة(ك  وك  ه(ك ا وصا  مازية تقريبا ملعا الدقري . 

ومل ي(كر مدلق (املقرتاون) لظهاور أ اه مقارن مان هللاح أي مان هنايداه وتفااةلهح وكا(لك مل يا(كر زماان الدقريا  وال مكا اه  
 لق ا تعمةم ا زمان والبقاأ االهدبارية يف الا ةا واآلخرة. 

  امل نا إلةه اسم إشارة تنبةه هلى أدم أحار ء كاا خيارب هناه مان أجا  الوصاف الاوارد قبا  اسام اإلشاارة وهاو أدام ويف جع 
 ساتقون هلى حنو ما تقام يف قوله تعاف (أولئك هلى هاى من رنم) يف سورة البقرة. 

 وقوله (يف جنات النعةم) خرب اثن هن (أولئك املقرتون) أو حال منه.  
 تعا وصف (املقرتون) ميري إف أن مامو ه من آاثر الدقري  امل(كور. وإيقاهه  
 [) اهرتاض تني رلة (يف جنات النعةم) ورلة (هلى سرر موضو ة). 14[ وقلة  من اآلخرين]13(ثلة من ا ولني] 
مان ا ولاني وقلةا   و(ثلة) خرب هن مبداأ حم(و ح تقايرك: هم ثلةح ومعاد الامري املقار (ال ااتقون)ح أي ال ااتقون ثلاة 

 من اآلخرين. 
وه(ا االهرتاض يق ا مناه الدنوياه ت انف ال ااتقني وتفااةلهم ت ار  الكناياة هان ذلاك تلفظاي (ثلاة) و(قلةا ) املياعرين  

أبدم ق  من كثرح فة دلزم ذلك أدم صنف هزيز  فةم ملا هها يف العر  من قلة ا شةاء النفة ة وكقول ال موأل  وقة  
     غريك  :      

 تعريان أان قلة  هاايا اا                      فقلل هللاا: إن الكرام قلة     
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م  تيارة امل لمني أبن حظهم يف ه(ا ال نف كحاظ املاؤمنني ال االفني أصاحان الرسا   ن امل المني كاا وا قاا مسعاوا   
ت املااؤمنني ال ااالفني ماا  الرساا  وماهاااهتم فركااا خااامر يف القاارآن ويف أحاديااا الرسااول صاالى هللا هلةااه وساالم تنويهااا تثبااا

 فوسهم أن تلك صفة ال تنال تعاهم فبيرهم هللا أبن هللام حظا منها مث  قوله تعااف (وماا حمماا إال رساول قاا خلال مان 
ملاا أصاانم  قبله الرس  أفإن مات أو قد  ا قلبدم هلى أهقاتكم) إف قوله (وك ين من  يب قاتا  معهام رتةاون كثاري فماا وهناوا

يف سااابة  هللا وماااا ضاااعفوا وماااا اسااادكا وا وهللا  ااا  ال ااااترين) وغريهااااح تلهةباااا للم ااالمني وإذكااااء هللاممهااام يف ا خااا( كاااا 
يلحقهم أبمثال ال اتقني من ا ولني فة دكثروا من تلك ا همال. ويف احلايا  لقا كان من قابلكم يوضا  املنياار هلاى 

 ك هن دينه  . أحاهم فةنير إف هظمه ال ي اك ذل
والثلة: تام الثاء ال غري: اسم لل ماهة من النااس م لقاا قلاةال كاا وا أو كثاريا وها(ا هاو قاول الفاراء وأها  اللغاة والراغا   

وصاح  ل اان العارن وصااح  القااموس والزخمياري يف ا سااسح وقاال الزخمياري يف الكياا  إن الثلاة: ا ماة الكثارية 
 ته تف ري معناها يف ه(ك اآلية ال تف ري الكلمة يف اللغة. من الناس وحممله هلى أ ه أراد 

وملاا يف ها(ا االهارتاض ماان اإلشاعار ابلعازة قاام هلااى ذكار ماا هللااام مان النعاةم لإلشاارة إف هظااةم كةفةداه املناسابة لوصاافهم   
 ن(ال اتقني)  ال  ما أييت يف أصحان الةمني. 

ان  ن ا ول هاو الا(ي تقاام يف صافة ماا كاالوجود أو ا حاوال هلاى ومعا (ا ولني) قاوم مدقاامون هلاى غاريهم يف الزما 
 غري ال(ي هو اآلخر أو الثاينح فا ولةة أمر   يب يبةنه سةا  الكالم حةثما وق . 

فالظاهر أن (ا ولني) هنا مراد نم ا مم ال اتقة قب  اإلسالم تناء هلى ما تقاام مان أن اخل اان يف قولاه (وكنادم أزواجاا  
خ ان ممة  الناس تعنوان أدم انس  ن املنقرضني ال(ين يدقامون من أمة أو قبةلة أو أه  حنلاة يااهون اب ولاني  ثالثة) 

 كما قال الفرزد :          
ومهلهااا  الياااعراء ذا  ا ول وقاااال تعااااف (أو آابؤان ا ولاااون) الااا(ين هااام خيلفاااودم ويكو اااون موجاااودينح أو يف تقااااير   

 رين. املوجودين ياهون اآلخ
وقا وصف أه  اإلسالم ابآلخرين يف حايا فا  اممعة  حنان اآلخارون ال ااتقون ياوم القةاماة تةاا أدام أوتاوا الكداان  

من قبلنا  احلايا. وإذ قا وصف ال اتقون كا دل هلى أدم أه  ال بق إف اخلري ووصفل حاهللام يف القةامة هق  ذلك 
 ن اإلهللاةة اتدااء من ه ر آدم إف تعثة حمماا صالى هللا هلةاه وسالم وهام فقا هلم أدم أفا  ال احلني من أصحان ا د

 ال(ين جاء فةهم قوله تعاف (م  ال(ين أ عم هللا هلةهم من النبةني وال ايقني واليهااء وال احلني). 
ؤمنون فةهم إال قلةال  فال جرم أن املراد ن(ا ولني) ا مم ا وف كلهاح وكان معظم تلك ا مم أه  هناد وكفر ومل يكن امل 

 كما تنبئ ته آ ت كثرية من القرآن. 
 ووصف املؤمنون من تعمل ا مم هنا أقوامهم ابمل داعفنيح واب رذلنيح واب قلني.  
 وال جرم أن املراد ابآلخرين ا مة ا خرية وهم امل لمون.  
رون كثاري مثا  أصاحان موساى هلةاه ال االم فال اتقون طايفدان طايفة من ا مام املاضاني ومماوأ هاادها يف ماضاي القا 

ال(ين رافقاوك يف الدةاهح ومثا  أصاحان أ بةااء تاين إساراية ح ومثا  احلاوارينيح وطايفاة قلةلاة مان ا ماة اإلساالمةة وهام الا(ين 
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أسااارهوا للااااخول يف اإلساااالم وصاااحبوا النااايب صااالى هللا هلةاااه وسااالم كماااا قاااال تعااااف (وال ااااتقون ا ولاااون مااان املهااااجرين 
  ار)ح وإذا قا كا ل ه(ك اآلية  زلل قب  اهللا رة فهي ال يدحقق مفادها إال يف امل لمني ال(ين ككة. وا  

و(من) تبعةاةة كما هو تنيح فاقداى أن ال اتقني يف ا زمنة املاضاةة وزماان اإلساالم حاضارك وم ادقبله تعامل مان كا ح  
 لة ) صريح فةه. والبعاةة تقداي القلة الن بةة ولفظ (ثلة) ميعر ت(لك ولفظ (ق

وإمناا قوتا  لفااظ (ثلاة) تلفااظ (قلةا ) لإلشاارة إف أن الثلااة أكثار منااه. وهان احل اان أ اه قاال: ساااتقوا مان ماااى أكثار ماان  
 ساتقةنا. 

وروي هن أيب هريرة أ ه ملا  زلل (ثلة من ا ولني وقلة  من اآلخرين) شق ذلك هلى أصحان النيب صلى هللا هلةه وسلم  
ذن ال يكاون مان أماة حمماا إال قلةا ح فنزلال   اف النهاار (ثلاة مان ا ولاني وثلاة مان اآلخارين) فن ااخل وحز اوا وقاالوا: إ

 (وقلة  من اآلخرين). 
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وهاا(ا احلااايا ميااك  ومماا  فااإن هنااا ق اامني مياادبهنيح واآليااة الااأ فةهااا (وثلااة ماان اآلخاارين) لة اال واردة يف شاا ن   

هلااى أن هاااد أهاا  مرتبااة ال اااتقني يف ا ماام املاضااةة م اااو لعاااد أهاا  تلااك املرتبااة يف  ال اااتقني فلااةم يف احلااايا دلةاا 
امل المنيح وأن قااول أيب هريارة  فن ااخل (قلةا  ماان اآلخارين)  يريااا   اخل هاا(ك الكلماة. فماارادك أداا أت لاال أن يكااون 

دون ال ااحلني الا(ين هام أصاحان الدفو  م ردا يف هاد ال احلني فبقي الدفو  يف العاد خاصا ابل اتقني مان الفاريقني 
الةمني. واملدقامون ي لقون الن   هلى ما ييم  البةان فإن مورد آية (ثلة من ا ولني وثلة من اآلخارين) يف شا ن صانف 
أصاااحان الةماااني. وماااورد اآلياااة الاااأ فةهاااا (وقلةااا  مااان اآلخااارين) هاااو صااانف ال ااااتقني فاااال يد اااور معاااا الن ااا  ابملعاااا 

 ورد الناس  واملن وخ ولكنه أريا ته البةان وهو تةان ابملعا ا هم. االص الحي م  تغاير م
[ أبكاوان وأابرياق وكا س 17[ ي او  هلاةهم ولااان خملااون]16[ مدكئني هلةها مدقااتلني]15(هلى سرر موضو ة]  

[ وحااور 21[ وحلاام طااري ممااا يياادهون]20[ وفاكهااة ممااا يدخااريون]19[ ال ي اااهون هنهااا وال ينزفااون]18ماان معااني]
[ إال قاةال 25[ ال ي امعون فةهاا لغاوا و ال  ثةماا]24[ جزاء كاا كاا وا يعملاون]23[ ك مثال اللؤلؤ املكنون]22هني]

[) امار واجملرور خرب اثلا هن (أولئك املقرتون) أو حاال اث ةاة مان اسام اإلشاارة. وها(ا تبياري تابعمل 26سالما سالما]
احلةاااة الاا ةا لديااويقهم إف ها(ا امل ااري فة ااعوا لنوالاه ت اااحل ا همااالح  ماا هللااام مان النعااةم ممااا تيادا  إلةااه النفاوس يف هاا(ك

ولااةم االقد ااار هلااى املاا(كور هنااا كقاادمل ح اار النعااةم فةمااا ذكاار فقااا قااال هللا تعاااف (وفةهااا مااا تياادهةه ا  فاام وتلاا( 
 ا هني). 

مرتفا  هلاى ا رض تنحاو ذراأ  وال رر ر  سريرح وهو كرسي طوي  مد   حلم هلةه املدكئ واملا    لاه ساو  أرتا  
يدخ( من خمدلف ا هواد ويدخ(ك امللو  من ذه  وفاة ومن هاج ومن  فةم العود كا تنوس ويدخ(ك العظماء املرتفهون 
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مان احلايااا ال ار  وماان احلاياا امللااون أو املازين ابلاا(ه . وال اارير ملام العظماااء وامللاو . وتقااام يف قولاه تعاااف (هلااى 
 سورة ال افات. سرر مدقاتلني) يف 

واملوضو ة: امل بو  تعاها تبعمل كما ت بك حلق الاروأ وإمنا توضن س وحها وهي ما تني سوقها ا رت  حةاا تلقاى  
هلةها ال نافم أو الزرايب لل لوس واالض  اأ لةكون ذلاك املفارش وثاريا فاال ياؤمل املاا    وال اماالم. وف ار تعااهم 

 ال(ه .  (موضو ة) كرمولةح أي من وجة تقابان
 واالتكاء: اض  اأ من تباها أهلى امن ح واالهدماد هلى املرفقح فدقام يف سورة الرمحان.  
 والدقات : من يام النعةم ملا فةه من ا  م كياهاة ا صحان واحلايا معهم.  
 ل افات. وقوله (ي و  هلةهم ولاان خملاون) تةان مملة (يف جنات النعةم) وتقام يف قري  منه يف سورة ا 
وال وا : امليي املكرر حول شيء وهو يقدااي املالزماة لليايء. ووصاف الولااان ابملخلااين أي دايماني هلاى ال اوا   

هلةهم ومناولدهم ال ينق عون هن ذلك. وإذا قا ألفوا رؤيدهم فمن النعمة دوامهم معهم.وقا ف ر (خملاون) أبدام خملااون 
 أي لة وا كولاان الا ةا ي ريون قريبا فدةاان فكهوال فيةوخا. يف صفة الولاانح أي ابليبان والغااضةح 

وف اارك أتااو هبةاااة أبداام مقرطااون اب قااراط. والقاارط ي اامى خلاااا وخلاااا ورعااه خلاااة كقااردة وهااي لغااة محرييااة اساادعملها  
 العرن كله وكا وا   نون غلمادم اب قراط يف اآلذان. 

 وة له وال خرطوم وفةه اسداارة موض  اليرن منه فهو كالقا . وا كوان: ر  كونح وهو إانء اخلمر ال هر  
 وا ابريق: ر  إتريق وهو إانء حتم  فةه اخلمر لليارتني فد   يف ا كوانح واإلتريق له خرطوم وهروة.  
 والك س: إانء للخمر كالكون إال أ ه م د ة  ضةق امليرن وتقام يف سورة ال افات.  
واملدعاد فلةم إفرادك هنا للوحاة فإن املاراد كاؤوس كثارية كماا اقداااك را  أتاوا  وأابرياقح  والك س جنم ي ا  ابلواحا 

فإذا كا ل آ ةة مح  اخلمر كثرية كا ال كاؤوس الياارتني أكثارح وإمناا أوثارت صاةغة املفارد  ن يف لفاظ كاؤوس ثقاال توجاود 
 مهزة مامومة يف وس ه م  ثق  صةغة امم . 

   
 

 4267صفحة : 
 
ني: اماريح واملراد ته اخلمر الأ لكثرهتا جتري يف اجملاري كما حري املاء ولة ل قلةلة هزيزة كما هي يف الا ةاح قال واملع  

 تعاف (وأدار من مخر ل(ة لليارتني). 
  هلةهم ولةم املراد ابملعني املاء  ن الك س لة ل من  ةة املاء وإمنا آ ةدها ا قاا ح وقا تقام يف سورة ال افات (ي ا 

 تك س من معني تةااء ل(ة لليارتني ال فةها غول وال هم هنها ينزفون) وتلك صفات اخلمر. 
 والد اي : اإلصاتة ابل ااأح وهو وج  الرأس من اخلمار الناشئ هن ال كرح أي ال ت ةبهم اخلمر ت ااأ.  
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هان ذلاك  اال  مخاور الاا ةا فاسادعملل ومعا (هنها) ماورين هللااح أي ال يق  هللام صااأ انشئ هنهاح أي فهي منزهاة  
 (هن) يف معا ال ببةة. 

وه ف (وال ينزفون) هلى (ال ي اهون هنها) فةقار مدعلق دل هلةه مدعلق (ال ي اهون) فقا قال يف ساورة ال اافات  
 (وال هم هنها ينزفون)ح أي ال يعرتيهم  ز  تيببها كما     لليارتني يف الا ةا. 

  . وفعله مبين للم هول يقال:  ز  هقله مث : هين فهو منزو . والنز : اخدالط العق 
وقرأ اممهور (ينزفون) تفدح الزاي من أ ز  ال(ي مهزته للدعاية. وقرأك حفع ومحزة والك ايي وخلف تك ر الزاي مان   

 أ ز  املهموز القاصر إذا سكر وذه  هقله. 
سورة الرمحن. وه ف (فاكهة) هلى (أكوان)ح أي وي وفون هلةهم والفاكهة: الثمار والنقول كاللوز والف دقح وتقام يف  

تفاكهة وذلك أدخ  يف الاهة وأل( من الدناون أبيايهمح هلى أدم إن اشدهوا اقد افهاا اب يااي د ال هللاام ا غ اان فاإن 
 املرء قا ييدهي تناول الثمرة من أغ ادا. 

فون هلةهم تفاطهة مان الناواأ الاأ خيدارودااح ففعا  (يدخاريون) و(ما يدخريون): امنم ال(ي خيدارو ه وييدهو هح أي ي و  
 يفةا قوة االخدةار. 

 وحلم ال ري: هو أرف  اللحوم وأشهاها وأهزها.  
 وه ف (وحلم طري) هلى (فاكهة) كع ف (فاكهة) هلى (أكوان).  
ن حم وسااات ومعنااو تح واالشاادهاء: م ااار اشاادهىح وهااو افدعااال ماان اليااهوة الااأ هااي حمبااة  ةاا  شاايء مرغااون فةااه ماا 

 يقال: شهي كرضيح وشها كاها. والكثر أن يقال: اشدهىح واالفدعال فةه للمبالغة. 
وتقا، ذكر الفاكهة هلى ذكر اللحم قا يكون  ن الفواكه أهز. ون(ا يظهر وجه املخالفة تني الفاكهة وحلم طري ف ع   

عام منه ابلفواكهح فل(ة ك ر الياهةة ابل عاام لا(ة زايااة هلاى لا(ة الدخري لألولح واالشدهاء للثاين و ن اليدهاء هلق ابل 
 ح ن طعمهح وكثرة الدخري للفاكهة هي ل(ة تلوين ا صنا . 

 و(حور هني) ه ف هلى (ولاان خملاون)ح أي وي و  هلةهم حور هني.  
  وتقام يف سورة ال افات. واحلور العني: الن اء ذوات احلورح وتقام يف سورة الرمحن. وذوات العني وهو سعة العني 
وقارأ محاازة والك اايي وأتااو جعفار (وحااور هااني) ابلك ار فةهمااا هلاى أن (حااور) ه ااف هلاى (أكااوان) ه اف معااا ماان  

 ابن قوله:          
وزج ن احلواج  والعةوان تدقاير: وكحلن العةونح أو يع ف هلى (جنات)ح أي ويف حور هانيح أي هام يف حاور هاني   

 حماقون نن. أو حماطون نن و 
 واملراد: أزواج ال اتقني يف امنة وهن املق ورات يف اخلةام.  
 وا مثال: ا شباك. ودخول كا  الديبةه هلى (أمثال) للد كةا مث  قوله تعاف (لةم كمثله شيء).  
 واملعا: هن أمثال اللؤلؤ املكنون.  
 من أساور من ذه  ولؤلؤا) يف سورة احلج. واللؤلؤ: الارح وتقام تبةةنه هنا قوله تعاف ( لون فةها  
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 واملكنون: املخزون املخب  لنفاسدهح وتقام يف سورة ال افات.  
وا د   (جزاء) هلاى املفعاول  جلاه لفعا  مقاار دل هلةاه قولاه (املقرتاون)ح أي أه ةنااهم ذلاك جازاءح وحاوز أن يكاون  

 . (جزاء) م ارا جاء تاال هن فعلهح والدقاير: جازيناهم جزاء
وامملة هلى الدقايرين اهرتاض تفةا إظهار كرامدهم حبةا جعلل أصنا  النعةم ال(ي حظوا ته جازاء هلاى هما  قااموك  

 وذلك إيام لكودم مقرتني. 
مث أكم  وصف الدعلاةم تقولاه (ال ي امعون فةهاا لغاوا وال  ثةماا)ح وهاي  عماة روحةاة فاإن ساالمة الانفم مان مسااأ ماا ال  

 اأ ما يكرك مساهه من ا ذى  عمة تراحة البال وشغله ت ماأ ا بون.    مساهه ومن مس
 واللغو: الكالم ال(ي ال يعدا ته كاهللا( نح والكالم ال(ي ال حم   له.  
 والد ثةم: اللوم واإل كارح وهو م ار أمثح إذا     غريك إف اإلمث.  
 وضمري (فةها) هايا إف (جنات النعةم).  
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وأتباا  ذكاار هاا(ك النعمااة تاا(كر  عمااة أخاارى ماان ا  عااام ابمل ااموأ الاا(ي يفةااا الكرامااة  ن اإلكاارام لاا(ة روحةااة يك اا    

الاانفم هاازة وإدالال (إال قااةال سااالما سااالما). وهااو اساادثناء ماان (لغااوا وال  ثةمااا) ت ريقااة  كةااا الياايء كااا يياابه ضاااك 
 مح وله موق  هظةم يف البالغة كقول الناتغة:          امليدهر يف الباي  ابسم  كةا املا  ملا ييبه ال(

وال هة  فةهم غري أن سةوفهم                      نن فلول من قراأ الكداي  فاالسدثناء مد   إدهاء وهو املعارب هناه   
 (لغوا).  ابالسدثناء املنق   حب   حاص  املعاح وهلةه ف ن ا د ان (قةال) هلى االسدثناء ال هلى البالةة من

 و(سالما) ا ول مقول (قةال)ح أي ه(ا اللفظ ال(ي تقايرك: سلمنا سالماح فهو رلة حمكةة ابلقول.  
و(سااالما) الثاااين تكرياار ل(سااالما) ا ول تكرياارا لااةم للد كةااا تاا  إلفااادة الدعاقاا ح أي سااالما إثاار سااالمح كقولااه تعاااف  

اباب ابابح أو ميااارا تااه إف كثاارة امل االمني فهااو مااؤذن ماا  الكرامااة (كااال إذا دكاال ا رض دكااا دكااا) وقااوهللام: قاارأت النحااو 
 أبدم معظمون مب لونح والفر  تني الوجهني أن ا ول يفةا الدكرير تدكرير ا زمنةح والثاين يفةا الدكرار تدكرير امل لمني. 

هلااةهم ماان كاا  ابن سااالم هلااةكم كااا وهاا(ا القةاا  يدلقو ااه ماان املاليكااة املااوكلني ابمنااةح قااال تعاااف (واملاليكااة ياااخلون   
 صربس) ويدلقاك تعاكم من تعمل كما قال تعاف (وحتةدهم فةها سالم). 

وإمنا جيء تلفظ (سالما) من واب دون الرف  م  كون الرف  أدل هلى املبالغة كما ذكروك يف قوله (قالوا سالما قال سالم)  
 (قةال). يف سورة هود وسورة ال(ار ت   ه أريا جعله تال من 
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[ وماااء 30[ وظاا  مماااود]29[ وطلااح مناااود]28[ يف سااار خماااود]27(وأصااحان الةمااني مااا أصااحان الةمااني] 
[) هاود إف  يار ماا وقا  لفاه يف 34[ وفارش مرفوهاة]33[ ال مق وهاة وال ممنوهاة]32[ وفاكهة كثارية]31م كون]

 حان املةمنة). قوله (وكندم أزواجا ثالثة) كما تقام هنا قوله (ف صحان املةمنة ما أص
 وهرب هنهم هنا ن(أصحان الةمني) وهنالك ن(أصحان املةمنة) للدفنن.  
 ف ملة (وأصحان الةمني) ه ف هلى رلة (أولئك املقرتون) ه ف الق ة هلى الق ة.  
ة ماا ورلة (ما أصحان الةمني) خرب هن (أصحان الةمني)  نام يفةاا الدنوياه نام كماا تقاام يف قولاه (ف صاحان املةمنا 

 أصحان املةمنة). وأتب  ه(ا اإلنام كا يبني تعاه تقوله (يف سار خماود) اخل. 
وال ااار: شاا ر ماان شاا ر العااااك ذو ور  هااريمل ماااور وهااو صاانفان: هااربي تااام العااني وسااكون املوحاااة و ء   اا   

ضاعةف يف غ او ه ال    بة إف العرب تك ر العني وسكون املوحاة هلى غري قةااس وهاو هارب النهايح أي ضافدهح لاه شاو 
 ياري. 

وال نف الثاين الاال  تااد ساق ة والم خمففة  وهو ذو شو . وأجود ال ار الا(ي ينبال هلاى املااء وهاو ييابه شا ر  
 العنانح وورقه كور  العنان وورقه حع  غ وال ينظف تهح خيرج م  املاء رغوة كال اتون. 

اة وقااا   يياابه ةاار العناان إال أ ااه أصاافر مااز  ابلاازاي  يفااو  الفاام وةار هاا(ا ال اانف هااو النبااق  تفاادح الناون وك اار املوحاا 
ويفو  الثةان ويدفكه تهح وأما الاال وهو ال ار الربي ال(ي ال ينبل هلى املاء فال ي لح ورقه للغ اول وةارك هفاع ال 

 ق حالوة وأطةبه رايحة. ي وغ يف احللق وال يندف  ته وخيبط الرهاة ورقه للراهةةح وأجود ةر ال ار ةر سار ه ر أشا  ب
وملا كان ال اار مان شا ر البادياة وكاان حمباواب للعارن ومل يكو اوا م اد ةعني أن حعلاوا مناه يف جنااهتم وحاواي هم   اه ال  

يعةش إال يف البادية فال ينبل يف جناهتم خع ابل(كر من تني ش ر امنة إغرااب ته وكحاسنه الأ كان حمروما منها من ال 
 ي وتوفرة ظله وهتال أغ ا ه و كهة ةرك. ي كن البواد

 ووصف ابملخاودح أي املزال شوكه فقا كملل حماسنه اب دفاء ما فةه من أذى.  
وال لاح شا ر ماان شا ر العااااك واحااة طلحاةح وهااو مان شاا ر احل ااز ينبال يف ت ااون ا ودياةح شااايا ال اولح غلااةظ  

اياة االرتفاأ يف امو وهللاا شو  كثري قلةلة الور  شاياة ال ا . من أصل  ش ر العااك هوداح وأغ ا ه طوال هظام ش
اخلارة كثرية الظ  من الدفا  أغ اداح وصمغها جةا وشاوكها أقا  الياو  أذىح وهللااا  اور طةا  الرايحاةح وت امى ها(ك 

 الي رة أم غةالنح وت مى يف صفاقم غةالن ويف أحواز تو م ت مى م ك صناد . 
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 ملرتاو املرتاك  اب غ ان لة ل له سو  ابرزةح أو املناا ابحلم ح أي النوار فدكثر رايحده. واملناود: ا  
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وهلى ظاهر ها(ا اللفاظ يكاون القاول يف البياارة  صاحان الةماني ابل لاح هلاى حناو ماا قارر يف قولاه (يف ساار خمااود)  
 ويعداض هن  عمة  كهة ةر ال ار تنعمة هر   ور ال لح. 

 ر املوز روي ذلك هن اتن هباس واتن كثريح و    إف هلي تن أيب طال . وف ر ال لح تي  
واالمدنان ته هلى ه(ا الدف ري امدنان تثمرك   ه ةر طة  ل(ي( ولي رك من ح ن املنظرح ومل يكن شايعا يف تالد العرن  

 الحدةاجه إف كثرة املاء. 
 من الدفا  أش ار امنة وكثرة أوراقها.  والظ  املماود: ال(ي ال يدقلع كظ  الا ةاح وهو ظ  حاص  
 وسك  املاء: صبهحة وأطلق هنا هلى جريه تقوة ييبه ال ك  وهو ماء أدار امنة.  
 والفاكهة: تقامل آ فا.  
ووصفل ن(ال مق وهة وال ممنوهة) وصفا اب دفاء ضا امل لون إذ امل لون أدا دايمة مب(ولة هللام. والنفي هنا أوقا  مان  

 ااه كنزلااة وصااف وتوكةاااكح وهاام ال ي اافون ابلنفااي إال ماا  الدكرياار ابلع ااف كقولااه تعاااف (زيدو ااة ال شاارقةة وال اإلثبااات  
 غرتةة). ويف حايا أم زرأ قالل املرأة الراتعة: زوجي كلة  هتامة ال حر وال قر وال خمافة وال سلمة. 

ا يف قول أم زرأ: ال حار وال قارح ويف آياة (ال شارقةة مث  رة يق ا ته إثبات حالة وس ى تني حايل الوصفني املنفةني كم  
وال غرتةة) وه(ا هو الغال  و رة يق ا ته  في احلالني إلثبات ضايهما كما يف قوله (ال مق وهة وال ممنوهة) وقوله اآليت 

 ال ابرد وال كر،ح وقول املرأة الراتعة يف حايا أم زرأ  وال خمافة وال سلمة  . 
 ن فاكهة الا ةا ال ختلو من أحا ضاي ه(ين الوصفني فإن أصحانا مينعودا فإن مل مينعوها فإن هللاا  ور  تني الوصفني 

 أابان تنق   فةه. 
والفرش: ر  فراش تك ر الفاء وهو ما يفارش وتقاام يف ساورة الارمحن. و(مرفوهاة): وصاف ل(فارش)ح أي مرفوهاة هلاى  

 ا سرة أي لة ل مفروشة يف ا رض. 
 راد ابلفرش ا سرة من ت مةة الييء ابسم ما    فةه. وحوز أن ي 
[) ملاا جارى ذكار الفارش 38[  صاحان الةماني]37[ هاراب أتارااب]36[ ف علنااهن إتكاارا]35(إان أ ي انهن إ ياءا] 

وهي مما يعا لالتكاء واالض  اأ وقل الراحة يف املنازل خي ار ابلباال ابدئ ذي تااأ م ااحبة احلاور العاني معهام يف تلاك 
 الفرش فةديو  إف وصفهنح فكا ل رلة (إان أ ي انهن إ ياء) تةاان  ن اخلاطر كنزلة ال ؤال هن صفات الرفةقات. 

فاااامري املؤ اااا مااان (أ يااا انهن) هاياااا إف غاااري مااا(كور يف الكاااالم ولكناااه ملحاااوظ يف اإلفهاااام كقاااول أيب ياااام يف طاااال   
 ق ةاة:          

له تعاف (حىت توارت ابحل ان). وه(ا أح ن وجه يف تف اري اآلياةح فةكاون لفاظ هن هوادي يوسف وصواحبه ومنه قو   
 (فرش) يف اآلية م دعمال يف معنةةه ويكون (مرفوها) م دعمال يف حقةقده ومازكح أي يف الرف  احل ي والرف  املعنوي. 

إ يااء يف قولاه تعااف (مث هللا ينيايء  واإل ياء: اخللق واإلحاد فةيم  إهادة ما كان موجودا وهامح فقا مساى هللا إلهاادة 
الني ة اآلخرة) فةاخ    اء املؤمنني الالء كن يف الا ةا أزاجا ملن صاروا إف امنة وييم  إحاد   اء أ فا خيلقن يف امناة 

 لنعةم أهلها. 
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 وقوله (ف علناهن إتكارا) شام  لل نفني.  
 ار فة ما  هلاى هارابت كا(لكح وهاو اسام خااو ابملارأة. وقاا والعرن: ر  هرون تفدح العنيح ويقاال: هرتاه تفادح فك 

اخدلفل أقوال أه  اللغة يف تف ريك. وأح ن ما حمعهما أن العرن: املرأة املدحببة إف الرج ح أو الاأ هللااا كةفةاة املدحبباةح 
ثاغ يف الكاالم تااون وإن مل تق ا الدحب ح أبن تكثر الاحك كارأى الرجا  أو املازا  أو اللهاو و اخلااوأ يف القاول أو الل

هلاة أو الدغازل يف الرجا  أو امل ااهلة يف مال اده والداال  وإظهااار معاك اة أمةاال الرجا  لعباا ال جااا وإظهاار أذاك كاا(لك  
 كاملغاضبةمن غري غا  ت  للدور  هلى الرج ح قال  بةه تن احل اج:          

 ردت أم لااااالل  تلك هري ي غاىب تريا ز يل                      ألاباني أ  
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الياها يف قوله: أم لااللح قال تعاف (فال ختاعن ابلقول فة ما  الا(ي يف قلباه مارض وقلان قاوال معروفاا)ح وقاال (وال   

يارتن أبرجلهن لةعلم ما خيفني من زيندهن). وإمنا ف روها ابملدحبباة  دام ملاا رأوا هاتاه ا هماال جتلا  حمباة الرجا  للمارأة 
نوا أن املرأة تفعلها الكد ان حمبة الرج . ول(لك ف ر تعاهم: العرون أبدا املغدلمةح وإمنا تلك حالة من أحوال تعمل ظ

 العرون. وهن هكرمة العرون: امللقة. 
والعرون: اسم هللا(ك املعاين مدمعة أو مفرتقة أجروك مرى ا مساء الاالة هلى ا وصا  دون امليادقة مان ا فعاال فلا(لك  
  ي(كروا له فعال وال م ارا وهو يف ا ص  م خوذ من اإلهران والدعري  وهو الدكلم ابلكالم الفحش. مل
والعراتااة: تك اار العااني: اساام ماان الدعرياا  وفعلااه: هرتاال وأهرتاالح فهااو ممااا ي اانا إف ضاامري املاارأة غالبااا. كاا دم اهدااربوك  

العارون معاملاة ا مساااء غاري امليادقةح ويقاال: هاارن.  إف ااحا هماا شا  ه أن ال يف ااح هناه مث تنوساي ها(ا ا خاا( فعوما 
 مث  هرون. ور  العرون هرن ور  هرتة هرابت. 

ويقال للعرون تلغاة أها  مكاة العارن والياكلة. ويقاال هللااا تلغاة أها  املايناة: الغن اة. وتلغاة العارا : الياكلةح أي ذات  
 اليك  تفدح الكا  وهو الاالل والدعرن. 

تك ر املثناة الفوقةة وسكون الراء وهي املرأة الأ ساوى سنها سن من تاا  هي إلةاه مان الن ااءح وا تران: ر  ترن  
 وقا قة : إن الرتن خاو ابملرأةح وأما امل اوي يف ال ن من الرجال فةقال له: قرن ولاك. 

اسنهن غري مدفاواة يف فاملعا: أدن جعلن يف سن مد اوية ال تفاوت تةنهنح أي هن يف سن اليبان امل دوي فدكون حم 
 رة  جهات احل نح وهلى ه(ا فن اء امنة هن املوصوفات أبدن (أتران) تعاهن لبعمل. 

 وقرأ محزة وأتو تكر هن هاصم وخلف (هراب) ت كون الراء سكون ختفةف وهو ملدزم يف لغة يةم يف ه(ا اللفظ.   
ن) إلفااادة توكةااا االهدناااء أبصااحان الةمااني امل اادفاد ماان والااالم يف ( صااحان الةمااني) يدنازههااا (أ ياا انهن) و(جعلناااه 

 املقام من قوله (أصحان الةمني ما أصحان الةمني) اآلية. 
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وأهلم أن ما أه ي  صحان الةمني لةم خمالفا   واأ ما أه ي لل اتقني وال أن ما أه ي لل ااتقني خماالف ملاا أه اي  
اجهم هراب أترااب مل ي(كر مثلاه لل ااتقني وهاو اثتال هللاام ال حمالاة إذ ال أصحان الةمني فإن الظ  واملاء امل كون وكون أزو 

يق رون هن أصحان الةمنيح وك(لك ما ذكر لل اتقني من الولاان وأكاوانم وأابريقهام وحلام ال اري وكاون أزواجهام حاورا 
ة ماا تيادهةه ا  فام وتلا( هةنا وأدم ال ي معون أال قةال سالما سالما مل يا(كر مثلاه  صاحان الةماني ما  أن  ها  امنا

ا هااني. وقااا ذكاار يف آ ت كثاارية أداام أه ااوا شااةئا مل ياا(كر إه اؤهااا هللااام يف هاا(ك اآليااة مثاا  قولااه (وحتةاادهم فةهااا سااالم)ح 
فلةم املق اود توزيا  النعاةم وال ق ارك ولكان املق اود تعااادك والدياو  إلةاه ما  أ اه قاا هلام أن ال ااتقني أهلاى مقاماا مان 

قداى ال ةا . وقا أشار إف إف تفاوت املقامني أ ه ذكر يف  عةم ال ااتقني أ اه جازاء كاا كاا وا يعملاون أصحان الةمني ك
 للوجه ال(ي تةناك فةها ومل ي(كر مثله يف  عةم أصحان الةمني وراأ الغرض من ذلك الدنويه تكال الفريقني. 

لاة مان ا ولاني وثلاة مان اآلخارينح والكاالم فةاه  [) أي أصاحان الةماني: ث40[ وثلة من اآلخارين]39(ثلة من ا ولني] 
كالكالم يف قوله (ثلة من ا ولني وقلة  من اآلخرين) فاذكرك. ويف تف اري القارطيب هان أيب تكار ال اايق: أن كلداا الثلداني 

 من ا مة ا ماية ثلة من صارها وثلة من تقةدها ومل ينبه هلى سنا ه(ا النق . 
م ماان النعاةم يف أشاعار أبن هاازة ها(ا ال انف وقدلاه دون هاازة صانف ال ااتقنيح فال اااتقون وإمناا أخار ها(ا هاان ذكار ماا هللاا 

 أهزح وه(ك الااللة م ددبعات الرتاكة  امل دفادة من ترتة   ظم الكالم. 
[) 44[ ال ابرد وال كار،]43[ وظا  مان  ماوم]42[ يف مساوم ومحاةم]41(وأصحان اليمال ما أصحان اليمال] 

ثالا من ا زواج الثالثةح وهم أصحان املياقة. والقول يف رلة (ما أصحان اليمال) وموق  رلة إفااء إف الن ف ال
 (يف مسوم) تعاها كالقول يف رلة (وأصحان الةمني ما أصحان الةمني يف سار خماود). 

 لبان. وال موم: الريح اليايا احلرارة ال(ي ال تل  معه وك  ه م خوذ من ال مح وهو ما يهلك إذا القى ا 
 واحلمةم: املاء اليايا احلرارة.  
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والةحموم: الاخان ا سود هلى وزن يفعول ميدق مان احلمام تاوزن صارد اسام للفحام. واحلمماة: الفحماةح ف ااءت ز اة   

 يفعول فةها امسا ملحوظا فةه ه(ا االشدقا  ولةم ينقاس. 
 مومح أي الاخان ا سود. وحر  (من) تةا ة إذ الظ  هنا أريا ته  فم الةح 
ووصف ظ  أب ه (من  موم) لإلشعار أب ه ظ  دخان هللا  جهنمح والاخان الكثةف لاه ظا    اه تكثافداه   ا  ضاوء  

الياممح وإمنااا ذكاار مان الاااخان ظلااه ملقاتلداه ابلظاا  املماااود املعاا  صااحان الةمااني يف قولاه (وظاا  مماااود)ح أي ال ظاا  
 وه(ا من قبة  الدهكم.   صحان اليمال سوى ظ  الةحمومح
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ولدحقةاق معاا الادهكم وصااف ها(ا الظا  كااا يفةاا  فاي الااربد هناه و فاي الكارمح فااربد الظا  ماا   اا  يف مكا اه مان دفاا   
حرارة اليممح وكرم الظ  ما فةه من ال فات احل نة يف الظالل مث  سالمده من هبون ال اموم هلةاهح وساالمة املوضا  

اخح وسالمة أرضه من احل ارة وحنو ذلك إذ الكر، من ك   وأ هو امام   كثر حماسن ال(ي يظله من احليرات وا وس
 وهااهح كمااا تقااام يف قولااه تعاااف (إين ألقااي إيل كدااان كاار،) يف سااورة النماا ح فوصااف ظاا  الةحمااوم توصااف خاااو وهااو 

اسان الظاالل تا(كري لل اامعني كاا ا دفاء الربودة هنه واتب  توصف هام وهو ا دفاء كرامة الظالل هنهح ففاي ال افة تنفاي حم
حاارم منااه أصااحان الياامال ه ااى أن  اا(روا أساابان الوقااوأ يف احلرمااانح وإلفااادة هاا(ا الداا(كري هااال هاان وصااف الظاا  

 ابحلرارة واملارة إف وصفه تنفي الربد و في الكرم. 
أإذا مدنا وكنا ترااب وهظاما أإان [ وكا وا يقولون 46[ وكا وا ي رون هلى احلنا العظةم]45(إدم كا وا قب  ذلك مرتفني] 

[)  تعلةااا  ملاااا يلقااااك أصاااحان اليااامال مااان العااا(انح فةدعاااني أن ماااا تاااامنه هااا(ا 48[ أو آابؤان ا ولاااون]47ملبعوثاااون]
الدعلة  كان من أحوال كفرهم وأ ه مما له أثر يف إحلا  الع(ان نم تقرينة ه ف (وكا وا ي رون هلى احلنا العظةم وكا وا 

 هلةه.  يقولون) اخل
ف ما إصرارهم هلى احلنا وإ كارهم البعا فال خيفى ت ببه يف الع(ان  ن هللا توهاهم هلةه فلم يقلعاوا هناهح وإمناا يبقاى  

النظر يف قوله (إدم كا وا قب  ذلك مرتفني) فإن الرت  يف العةش لةم جرمية يف ذاته وكم من مؤمن هاش يف تار ح ولاةم  
 يكون الرت  سببا م دقال يف ت ب  امزاء ال(ي هوملوا ته.  كان كافرا مرتفا يف هةيهح فال

فد وياا  هاا(ا الدعلةاا : إمااا أبن يكااون اإلتاارا  سااببا ابهدبااار ضاامةمة مااا ذكاار تعاااك إلةااه أبن كااان إصاارارهم هلااى احلناااا  
له تعاف (وجتعلون وتك(يبهم ابلبعا جرميدني هظةمدني  دما حمفوفدان تكفر  عمة الرت  الأ خوهللام هللا إ ها هلى حنو قو 

رزقكم أ كام تكا(تون) فةكاون اإلتارا  جازء ساب  ولاةم ساببا م ادقالح ويف ها(ا مان معاا قولاه تعااف (وذرين واملكا(تني 
 أويل النعمة ومهلهم قلةال). 

خارةح وإما أن يراد أبن الرت  يف العةش هلق قلونم ابلا ةا واطما  وا ناا فكاان ذلاك مملةاا هلاى خاواطرهم إ كاار احلةااة اآل 
فةكااون املااراد الاارت  الاا(ي هاا(ا اإل كااار هااارض لااه وشااايا املالزمااة لااهح فااوازن وازن قولااه تعاااف (والاا(ين كفااروا يدمدعااون 

 وأيكلون كما  ك  ا  عام والنار مثوى هللام). 
سكون الراءح وف ر (مرتفني) كعا مدكربين هن قبول احلق. واملرت : اسم مفعول من أترفهح أي جعله ذا ترفة تام الداء و  

أي  عمة واسعةح وتناؤك للم هول لعام اإحاطة ابلفاها  احلقةقاي لإلتارا  كيا ن ا فعاال الاأ الدازم فةهاا اإلساناد اجملاازي 
العقلي ال(ي لةم ملثله حقةقة هقلةةح وال يقار تنحو: أترفه هللاح  ن العرن مل يكو وا يقاارون ذلاك فها(ا مان ابن: قاال 

 قاي ح وس ل ساي . 
ا جع  أه  اليمال مرتفني  دم ال خيلو واحا منهم هن تر  ولو يف تعمل أحوالاه وأزما اه مان  عام ا كا  واليارن وإمن 

والن ااء واخلمارح وكا  ذلاك جااير ابلياكر لواهباهح وهام قاا الت اوا ذلاك ابإلشارا  يف رةا  أحاواهللامح أو  دام ملاا ق ااروا 
هن النظر واالسداالل هلى صحة ما ياهوهم إلةه الرسول صلى هللا أ ظارهم هلى الدفكري يف العةية العاجلة صرفهم ذلك 

 هلةه وسلم فه(ا وجه جع  الرت  يف الا ةا من أسبان جزايهم امزاء امل(كور. 
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واإلشارة يف قوله (قب  ذلك) إف (مسوم ومحةم وظ  من  موم) تد ويلها ابمل(كورح أي كا وا قب  الةوم وهاو ماا كاا وا هلةاه  
 لا ةا. يف احلةاة ا

 واحلنا: ال(   واملع ةة وما يدخرج منهح ومنه قوهللام: حنا يف ميةنهح أي أمه  ما حلف هلةه ف ر لنف ه حرجا.  
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وحاوز أن يكاون احلناا حناا الةماني فاإدم كاا وا يق امون هلاى أن ال تعااح قاال تعااف (وأق اموا ابهلل جهاا أميااادم ال   

لك من احلنا العظةمح وقال تعاف (وأق موا ابهلل جها أميادم لائن جااءهتم آياة لةاؤمنن ناا) وقاا يبعا هللا من ميوت)ح ف(
 جاءهتم آية إه از القرآن فلم يؤمنوا ته. 

والعظةم: القوي يف  وههح أي ال(   اليايا واحلنا العظةم هو اإلشرا  ابهلل. ويف حايا اتان م اعود أ اه قاال  قلال:  
 أهظم? قال: إن تاهوا هلل  اا وهو خلقك  وقال تعاف (إن الير  لظلم هظةم).    رسول هللا أي ال(  

 ومعا (ي رون): يثبدون هلةه ال يقبلون زحزحة هنهح أي ال ياعون للاهوة إف النظر يف ت الن هقةاة الير .  
 إلفادة أن ذلك ديادم.  وصةغة املاارأ يف (ي رون) و(يقولون) تفةا تكرر اإلصرار والقول منه. وذكر فع  (كا وا) 
 واملراد من قوله (وكا وا يقولون أإذا مدنا وكنا ترااب) اخل إدم كا وا يعدقاون اسدحالة البعا تعا تلك احلالة.  
 ويناظرون يف ذلك أبن القول ذلك ي دلزم أدم يعدقاون اسدحالة البعا.  
  (أإذا مدنا وكنا ترااب) اخل يف سورة ال افات. واالسدفهام إ كاري كناية هن اإلحالة واالسدبعادح وتقام  ظري 
وقرأ اممهور (أإذا مدنا)  ثبات االسدفهام ا ول والثااينح أي إذا مدناا أإان. وقارأك انفا  والك اايي وأتاو جعفار ابالسادفهام  

 يف (أإذا مدنا) واإلخبار يف (إان ملبعوثون). 
و ه ااف ه فال اسادفهاما هلاى اسادفهامح وقاامل مهازة يف االساادفهام وقارأ اممهاور (أو آابؤان) تفادح الاواو هلاى أداا وا 

هلى حر  ه ف ل اارة االسدفهامح وأهةا االسدفهام توكةاا لالسدبعاد. واملراد ابلقول يف قوله (وكا وا يقولاون) اخل أدام 
 يعدقاون اسد اتة مالول ذلك االسدفهام. 

[) ملاا جارى تعلةا  ماا يالقةاه أصاحان الياامال 50ياوم معلاوم][ جملموهاون إف مةقاات 49(قا  إن ا ولاني واآلخارين]  
ماان العاا(ان كااا كااا وا هلةااه ماان كفااران النعمااةح وكااان املق ااود ماان ذلااك وهةااا امليااركني وكااان إ كااارهم البعااا أدخاا  يف 

هام وممةا  اسدمرارهم هلى الكفر أمر هللا رسوله صلى هللا هلةه وسلم أبن خياطبهم تدحقةاق وقاوأ البعاا ومشولاه هللاام وآلابي
الناسح أي أ بئهم أبن ا ولني واآلخرينح أي هم آابؤهام يبعثاون يف الةاوم املعاني هناا هللاح فقاا ا دهاى اخلارب هان حااهللام ياوم 

 ترج ا رض وما يدبعه. 
 وافددح الكالم اب مر ابلقول لالهدمام ته كما افددح ته  ظايرك يف آ ت كثرية لةكون ذلك تبلةغا هن هللا تعاف.  
 ةكون قوله (ق  إن ا ولني) اخل اسدئنافا اتداايةا ملناسبة حكاية قوهللام (أإذا مدنا وكنا ترااب) اآلية. ف 
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واملراد ن(ا ولاني): مان ي اا  هلةاه وصاف (أول) ابلن ابة ملان تعااهمح واملاراد ن(اآلخارين): مان ي اا  هلةاه وصاف  
 آخر ابلن بة ملن قبله. 

رون رةعاااح ولااةم البعااا هلااى أفااواج يف أزمااان خمدلفااة كمااا كااان مااوت الناااس تاا  ومعااا (مموهااون): أداام يبعثااون و ياا 
يبعا ا ولون واآلخرون يف يوم واحا. وه(ا إت ال ملا اقدااك ه ف (أو آابؤان ا ولون) يف كالمهم من اسادنداج اسادبعاد 

ومل يبعاا فرياق مانهم إف ياوم البعا  دم هاوا سبق من سبق موهتم أدل هلى تع(ر تعاثهم تعاا أن ماال هلاةهم القارون 
 ه(ا القة ح فاملعا: أ كم. 

 و كةا اخلرب ن(أن) والالم لرد إ كارهم مامو ة.  
واملةقاات: هنااا ملعااا الوقاال وا جاا ح وأصااله اساام آلااة للوقاال وتوسااعوا فةااه فاا طلقوك هلااى الوقاال  ف ااه حبةااا تعداارب املااةم  

خر ف طلقوك هلى مكاان لعما  ماا. ولعا  ذلاك مدفارأ هلاى اهدباار ماا وا لف غري دالدني هلى معاح وتوسعوا فةه توسعا آ
يف الدوقةال مان الدحاياا والاابطح ومناه مواقةاال احلاجح وهاي أمااكن  ارم احلاااج ابحلاج هنااها ال يد اوزهاا حاالال. ومنااه 

 قول اتن هباس  مل يوقل رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم يف اخلمر حاا معةنا  . 
 آلية هلى معا الكالم. وي ح محله يف ه(ك ا 
وقااا ضاامن (مموهااون) معااا م ااوقونح فدعلااق تااه ماارورك حباار  (إف) لال دهاااءح وإال فااإن ظاااهر (مموهااون) أن يعاااى  

 حبر  (يف). 
 وأفاد تعلةق مرورك ته تواس ة (إف) أ ه م ري إلةه حىت يندهي إلةه فال هلى مكان. وه(ا من اإلحاز.  
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فة (مةقااات) إف (يااوم معلااوم)  ن الد ماا  واقاا  يف ذلااك الةااوم. وإذا كااان الد ماا  الواقاا  يف الةااوم واقعااا يف ذلااك وإضااا  

املةقااات كا اال تااني املةقااات والةااوم مالت ااة صااححل إضااافة املةقااات إلةااه  دىن مالت ااة وهاا(ا أد  ماان جعاا  اإلضااافة 
 ي جحاوك. تةا ةة. وه(ا تعريمل ابلوهةا كا يلقو ه يف ذلك الةوم ال(

[ فياارتون هلةاه 53[ فماالئون منهاا الب اون]52[ آلكلاون مان شا ر مان زقاوم]51(مث إ كم أيها الاالون املكا(تون] 
 [) ه(ا من رلة ما أمر النيب صلى هللا هلةه وسلم أن يقوله هللام. 55[ فيارتون شرن اهللاةم]54من احلمةم]

 ذلاك الةاوم ماا هاو أهظام وقعاا يف النفاوس مان الدعاريمل اإلراايل و(مث) للرتتة  الرتيب فإن الد ريح يف تف ة  جزايهم يف 
 ابلوهةا ال(ي اسدفةا من قوله (إن ا ولني واآلخرين جملموهون). 

وها(ا الرتاخاي الاارتيب مثا  الاا(ي يف قولاه تعااف (قاا  تلاى وريب لدبعااثن مث لدنباؤن كاا هملاادم) كنزلاة االهاارتاض تاني رلااة (إن  
 (حنن خلقناكم فلوال ت اقون).  ا ولني واآلخرين) ورلة
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واخل ان موجه للمقول إلةهم ما أمر الرسول صلى هللا هلةه وسلم أبن يقوله هللام فلاةم يف ها(ا اخل اان الدفاات كماا قاا  
يداوهمح يف  ااايهم نا(ين الوصافني إميااء إف أدماا ساب  ماا حلقهام مان امازاء ال ايءح ووصافهم أبدام: ضاالون مكا(تونح 

 (أإذا كنا ترااب) اخل.  انظر إف قوهللام
وقا وصف (الاالون) هلى وصف (املك(تون) مراهاة لرتتة  احل ول  دم ضلوا هن احلق فك(توا ابلبعا لةح(روا من  

 الاالل ويداتروا يف دالي  البعا وذلك مقداى خ انم ن(ا اإل (ار ابلع(ان املدوق . 
  وش ر الزقوم: من ش ر الع(انح تقام يف سورة الاخان. 
واحلمااةم: املاااء اليااايا الغلةااانح وقااا تقااام يف قولااه تعاااف (هللااام شااران ماان محااةم) يف سااورة ا  عااام وتقااام قريبااا يف هاا(ك  

 ال ورة. 
واملق ود من قوله (فماالئون منهاا الب اون) تفظةا  حااهللام يف جازايهم هلاى ماا كاا وا هلةاه مان تار  يف الاا ةا كا ء ت اودم  

 إقباهللام هلةه وشرنم من الدفكر يف م ريهم.  ابل عام واليران ملئا أ  اهم
وقاااا زياااا تفظةعاااا يف الديااابةه يف قولاااه (فياااارتون شااارن اهللااااةم)ح كماااا ساااة يت. وإهاااادة فعااا  (شاااارتون) للد كةاااا وتكريااار   

اسدحاار تلك ال ورة الفظةعة. ومعا (شارتون هلةه) حاوز أن يكاون (هلاى ) يف لالسادعالءح أي شاارتون فوقاه احلماةمح 
م  ذلك اسدفادة معا (م ) من حر  (هلى) تع ةبا لفظاهاة حااهللامح أي ييارتون ها(ا املااء ا ار  ما  ماا طعماوك  وحوز

 من ش ر الزقوم املوصوفة يف آية أخرى أبدا (تغلي يف الب ون غلي احلمةم) فةفةا أدم يد رهو ه وال ي د ةعون امدناها. 
كال يؤخ( من ش ر الزقومح و(من) الثا ةة الااخ  هلى (زقوم) تةا ةة و(من) الااخلة هلى (ش ر) اتداايةةح أي آكلون أ 

  ن الي ر هو امل مى ابلزقوم. 
 و  ةا ضمري الي ر يف قوله (فمالئون منها الب ون)  ن ضماير امم  لغري العاق   يت مؤ ثة غالبا.  
اد مان قولاه (آلكلاون)ح أي هلاى ذلاك ا كا  وأما ضمري (هلةاه) فإمناا جااء ت اةغة املا(كر   اه هاياا هلاى ا كا  امل ادف 

 تد وي  امل ار ابسم املفعول مث  اخللق ومعا املخلو . 
واهللاااةم: راا  أهااةمح وهااو البعااري الاا(ي أصاااته اهللاةااام تااام اهللااااءح وهااو داء ي ااة  اإلتاا  يورثهااا محااى يف ا معاااء فااال تاازال  

 مرة آالمه. تيرن وال تروىح أي شارتون من احلمةم شراب ال ينق   فهو م د
وقاارأ انفاا  وهاصاام ومحاازة وأتااو جعفاار (شاارن) تااام اليااني اساام م ااار شاارنح وقاارأ الباااقون تفاادح اليااني وهااو امل ااار  

ليرن. ورويل هن اتن همر هن رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم ت نا صححه احلاكمح وخرب الواحاا ال يزياا املداواتر قاوة 
 فكلدا القراءتني مدواتر. 

(فيارتون هلةه من احلمةم) ه ف هلى (آلكلون) إلفادة تعقة  (أك  الزقوم) ن(شارن اهللااةم) دون فارتة  والفاء يف قوله 
 وال اسرتاحة. 

وإهاادة (فيااارتون) توكةااا لفظااي لنظااريكح وفايااة هاا(ا الدوكةااا ز دة تقرياار مااا يف هاا(ا اليارن ماان ا ه وتااة وهااي أ ااه ماا    
فظةعاا  معاايهم إلفاادة الدع ةا  مان حااهللام تع ةباا اث ةاا تعاا ا ولح فاإن  كراهده يزدادون منه كما ترى ا هةمح فةزياهم ت
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كودم شارتني للحمةم هلى ما هو هلةه من تناهي احلرارة أمر ه ة ح وشرنم لاه كماا تيارن اإلتا  اهللااةم يف اإلكثاار أمار 
 ه ة  أيااح فكا دا صفدني خمدلفدني. 

 [)  56(ه(ا  زهللام يوم الاين] 
 

 4274صفحة : 
 
 هرتاض تني ر  اخل ان موجه إف ال امعني غريهم فلةم يف ضمري الغةبة الدفات. ا  
 واإلشارة تقوله (ه(ا) إف ما ذكر من أك  الزقوم وشرن اهللاةم.  
والنزل تام النون وضم الزاي وسكودا ما يقام للاةف من طعام. وهو هنا تيبةه هتكمي كاالسادعارة الدهكمةاة يف قاول  

         همرو تن كلثوم:  
  زلدم منزل ا ضةا  منا                      فع لنا القرى أن تيدموان   
 قريناكم فع لنا قاراكام                      قبة  ال بح مرداة طحوان وقول أيب اليعر الايبح وامسه موسى تن سحةم:            
لنااا القنااا واملرهفااات لااه  اازال و(يااوم الاااين): يااوم اماازاءح أي هاا(ا وكنااا إذا امبااار ابمااةش ضافناااا                      جع  

جزاؤهم هلى أهماهللام  ظري قوله آ فا (جزاء كا كا وا يعملون). وجع  يوم الاين وقدا لنزهللام مؤذن أبن ذلك ال(ي هارب هناه 
 ن كلثوم  مرداة طحوان  . ابلنزل جزاء هلى أهماهللام. وه(ا جتريا للديبةه الدهكمي وهو قرينة ه  الدهكم كقول همرو ت

[) أهق  إت ال  فةهم ابلبعا ابالساداالل هلاى إمكا اه وتقريا  كةفةاة اإلهاادة الاأ 57(حنن خلقناكم فلوال ت اقون] 
أحالوها فاسدال هلى إمكان إهادة اخللق أبن هللا خلقهم أول مرة فال يبعاا أن يعةاا خلقهامح قاال تعااف (كماا تااأان أول 

  يكو وا ينكرون ذلكح ولةم املق ود إثبات أن هللا خلقهم. خلق  عةاك)  دم مل
وهاا(ا الكااالم حااوز أن يكااون ماان يااام مااا أماار تااه أبن يقولااه هللااامح وحااوز أن يكااون اساائنافا م اادقال. واخل ااان هلااى كااال  

 الوجهني موجه لل امعني فلةم يف ضمري (خلقناكم) الدفات. 
ادة تقوي احلك ردا هلاى إحاالدهم أن يكاون هللا قاادرا هلاى إهاادة خلقهام تعاا وتقا، امل نا هلةه هلى امل نا الفعلي إلف 

فناء معظم أج ادهم حني يكو اون تارااب وهظامااح فها(ا تا(كري هللاام كاا ذهلاوا هناه أبن هللا خلقهام ملاا مل حاروا هلاى موجا  
تدقاوي احلكام اإلفاااء إف ماا ساةفرأ ذلك العلم  حالدهم  هادة اخللق  زلوا منزلة من ييك يف أن هللا خلقهمح فاملق ود 

هناه مان قولاه (أفارأيدم ماا يناون) إف قولاه (وماا حنان ك ابوقني هلاى أن  باال أمثاالكم). و ظاري ها(ك اآلياة يف   اج  ظمهاا 
 والرتتة  هلةها قوله تعاف (حنن خلقناهم وشادان أسرهم وإذا ش ان تالنا أمثاهللام تبايال) يف سورة اإل  ان. 

 داالل وهلة ملامون رلة (إن ا ولني واآلخرين جملموهون) ول(لك مل تع ف. وموقعها اس  
 وفرأ هلى ذلك الد(كري حتاةاهم هلى الد ايقح أي ابخللق الثاين وهو البعا فإن ذلك هو ال(ي مل ي اقوا ته.  
خلقنااكم اخللاق الا(ي مل  [) تفريا  هلاى (حنان خلقنااكم)ح أي59[ أأ دم ختلقو ه أم حنن اخلاالقون]58(أفرأيدم ما ينون] 

تااروك ولكاانكم توقنااون أبان خلقناااكم فداااتروا يف خلااق الن اا  لدعلمااوا أن إهااادة اخللااق تياابه اتدااااء اخللااق. وذكاارت كاينااات 
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مخ اة خمدلفااة ا حااوال مدحااة املاالل إذ يف كلهااا تكااوين ملوجاود ممااا كااان هاااماح ويف رةعهاا ح ااول وجااود مدااارج إف أن 
ائ  حاااد الن اا  ماان ماااء مةاالح ولعلااه مااادة احلةاااة تن االكم يف ا رحااام ماان الن ااف تكوينااا م اابوقا تدقااوم نااا احلةاااة واتداا

 ابلعام. 
واالساادفهام للدقرياار تدعةااني خااالق امنااني ماان الن فااة إذ ال ي ااعهم إال أن يقااروا أبن هللا خااالق الن اا  ماان الن فااة وذلااك  

 ي دلزم قارته هلى ما هو من  وأ إهادة اخللق. 
اتدائ االسداالل تدقا، رلة (أأ دم ختلقو اه) ز دة يف إت اال شابهدهم غا( قاساوا ا حاوال املغةباة هلاى امليااهاة يف وإمنا  

قلونم ال  ثعاد تعا أن كنا ترااب وهظاماح وكان حقهم أن يقة وا هلى ختلاق امناني مان مبااأ مااء الن فاة فةقولاوا: ال ت اري 
مل يااهوا قاط أدام خاالقونح فكاان قولاه (أأ ادم ختلقو اه) يهةاا لالساداالل هلاى أن هللا  العظام البالةة ذوا  حةةح وإال فاإدم

 هو خالق ا جنة تقارتهح وأن تلك القارة ال تقد ر هلى اخللق الثاين هنا البعا. 
أت ارت وفع  الرؤية يف (أرأيدم) من ابن  ظن    ه لةم رؤية هني. وقال الرضاي: هاو يف مثلاه منقاول مان رأيالح كعاا  

أو هرفلح ك  ه قة : أأت ارت حالاه الع ةباة أو أهرفدهااح أخاربين هنهااح فاال ي ادعم  إال يف االسادخبار هان حالاة ه ةباة 
 لييء اكح أي  ن أص  فع  الرؤية من أفعال اموار  ال من أفعال العق . 

مورد فعا  العلام هلاى حاال مان أحاوال ماا و(ما ينون) مفعول أول لفع  (أفرأيدم). ويف تعاية فع  (أرأيدم) إلةه إرال إذ  
 ينونح ففع  (رأيدم) غري وارد هلى  فم (ما ينون). 

   
 

 4275صفحة : 
 
 فكا ل رلة (أأ دم ختلقو ه) تةاان مملة (أفرأيدم ما ينون)ح وأريا حر  االسدفهام لة اتق البةان مبةنه.   
مفعول اثن لوجود موج  الدعلةق وهو االسادفهام. قاال الرضاي:  ون(ا االسدفهام صار فع  (أرأيدم) معلقا هن العم  يف 

إذا صار املفعول الثاين تكلمة االسدفهام فا وف أن ال يعلق فع  القل  هن املفعول ا ول حنو: هلمل زياا أيومن هاو. 
 اك. 
ا منزلاة مان يازهم ذلاك كماا هلمال وتقا، امل نا إلةه هلى امل انا الفعلاي يف (أأ ادم ختلقو اه) إلفاادة الدقاوي  دام ملاا  زلاو  

 صةغة رلة  فةه ت ةغة دالة هلى زهمهم يكن الد ر  يف تكوين الن  . 
 وقا ح   من  في اخللق هنهم وإثباته هلل تعاف معا ق ر اخللق هلى هللا تعاف.  
خارب املع او  هلةاه هلاى  و(أم) مد لة معادة اهللامزةح وما تعاها مع و   ن الغال  أن ال ي(كر له خرب اكدفااء تااللاة 

اخلرب ا (و ح وههنا أهةا اخلرب يف قوله (أم حنن اخلالقون) ز دة يف تقرير إسناد اخللق إف هللا يف املعا ولإليفاء ابلفاصلة 
وامداادا  فم الوقفح وحوز أن اع  (أم) منق عة كعا (ت )  ن االسدفهام لةم حبقةقي فلةم من غرضه طل  تعةاني 

 ويكون الكالم قا س هنا قوله (ختلقو ه). الفاه  
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 واملعا: أتظنون أ ف كم خالقني الن مة ما ينون.  
(حنن قاران تةنكم املوت) اسداالل  ماتة ا حةاء هلى أدا مقاورة هلل تعاف ضرورة أدم موقناون ناا وميااهاودا ووادون  

ةااة قااادر هلاى اإلحةاااء تعاا املااوت إذ القاارة هلااى ح ااول دفعهاا أو  خريهاااح فاإن الاا(ي فقاار هلااى خلاق املااوت تعااا احل
شيء تقداي القارة هلى ضاك فال جرم أن القادر هلى خلاق حاي مماا لاةم فةاه حةااة وهلاى إماتداه تعاا احلةااة قااير هلاى 

عاااح الد ار  يف حااالأ إحةايااه وإماتدااهح وماا اإلحةاااء تعااا اإلماتااة إال حالاة ماان تةنااك احلقةقداانيح فوضاح دلةاا  إمكااان الب
 وه(ا مث  قوله تعاف (وهو ال(ي أحةاكم مث ميةدكم مث  ةةكم مث إلةه ترجعون) يف سورة املؤمنني. 

فه(ا وجه الدعبري ن(قاران تةنكم املوت) دون: حنن منةدكمح أي أن املوت معول هلى تقاير معلوم مرادح م  ما يف ماادة  
أ ظاار العقااول إف ماا يف طاي ذلاك مان دقاايق وهاي كثاريةح وخاصااة يف (قااران) مان الدا(كري ابلعلام والقاارة واإلرادة لددوجاه 

 تقاير موت اإل  ان ال(ي هو سبة  إف احلةاة الكاملة إن أخ( هللاا أسبانا. 
ويف كلمة (تةنكم) معا آخرح وهو أن املوت أييت هلى آحادهم تااوال وتناوابح فاال يفلال واحاا مانهم وال يدعاني حللولاه   

ظر  (تني) أبن املاوت كاليايء املوضاوأ للدوزيا  ال يااري أحااهم ماىت ي اةبه ق ا ه مناهح فالنااس   صنف وال همر فلذن
كمان دهاوا إف ق اامة ماال أو ةاار أو  عام ال ياااري أحاا مااىت يناادى هلةاه لة خاا( ق امهح أو مااىت ي اري إلةااه قاط[  ولكنااه 

 يوقن أب ه انيله ال حمالة. 
مكنةاااة إذ شاابه املااوت كق اااوم ورمااز إف امليااابه تااه تكلماااة (تةاانكم) اليااااي  وناا(ا كااان يف قولاااه (تةاانكم املاااوت) اساادعارة  

اسدعماهللاا يف الق مةح قال تعاف (أن املاء ق مة تةنهم). ويف ه(ك االسدعارة كناية هن كاون املاوت فايااة وم الحة للنااس 
 أما يف الا ةا لئال تاةق نم ا رض وا رزا  وأما يف اآلخرة فلل زاء الوفا . 

، امل نا إلةه هلى امل نا الفعلي إلفادة تقوي احلكم وحتقةقهح والدحقةق راج  إف ما اشدم  هلةه الرتكة  من فعا  وتقا 
 (قاران) وظر  (تةنكم) يف داللدهما هلى ما يف خلق املوت من احلكمة الأ أشران إلةها. 

عاا واحااح فالدياايا م اارك الدقاايرح والدخفةاف وقرأ اممهور (قاران) تديايا الاال. وقرأك اتن كثاري ابلدخفةاف ومهاا ك 
 م ارك القار. 

 [)  61[ هلى أن  بال أمثالكم و نيئكم يف ما ال تعلمون]60(وما حنن ك بوقني] 
 

 4276صفحة : 
 
ها(ا  دة ااة ملاا ساابق ماان االساداالل هلااى أن هللا قااادر هلاى اإلحةاااء تعااا املاوت فكااان مقداااى الظااهر أن يع ااف تفاااء   

ويارت  ه فاه فعاال هان ا مارينح وه اف ابلاواو ه اف امما  فةكاون رلاة م ادقلة مق اودا ل(اتاه  ن ماامو ه الدفريا  
يفةا الندة ةح ويفةا تعلةما اهدقاد ح فةح   اإلهالم ته ت ر ا وتعريااح فال ريح منه الد(كري تدمام قارة هللا تعااف وأ اه 

م خلقااا آخاار يف البعااا مماااثال خللقهاام يف الااا ةاح ويفةااا تعرياااا ال يغلبااه غالاا  وال تاااةق قارتااه هاان شاايءح وأ ااه يباااهللا

This file was downloaded from QuranicThought.com



ابلدهايا ابسدئ اهللام وتعوياهم أبماة أخارى كقولاه تعااف (إن ييا  يا(هبكم وأيت  لاق جاياا وماا ذلاك هلاى هللا تعزياز) 
 ولو جيء ابلفاء لااقل داللة الكالم هلى املعنةني اآلخرين. 

ال ااابق ي ااادلزم أن ال اااتق غالااا  للم ااابو ح فااااملعا: ومااا حنااان كغلاااوتنيح قاااال  وال اابق: مااااز مااان الغلبااة والدع ةاااز  ن 
 الفقع ي مرة تن هااء:          

ك  ك مل ت بق من الاهار مارة                      إذا أ ل أدركل ال(ي كنل ت لا  ويدعلاق (هلاى أن  باال أمثاالكم)    
تني  والهح وأصله: غلبه هلى ك(اح أي يكان مان كا(ا دو اه قاال تعااف ك بوقني   ه يقال: غلبه هلى ك(اح إذا حال تةنه و 

 (وهللا غال  هلى أمرك). 
 ويكون الوقف هلى قوله (أمثالكم).  
وحوز أن يكون (هلى أن  بال أمثالكم) يف موض  احلال من ضمري (قاران)ح أي قاران املوت هلاى أن حنةاةكم فةماا تعاا  

وكنااا تاارااب وهظامااا إان ملبعوثااون)ح فدكااون (هلااى) كعااا (ماا ) وتكااون حاااال مقااارةح وهاا(ا   إدماجااا إلت ااال قااوهللام (أإذا مدنااا
كقاول الاواهظ  هلاى شارط الاانقمل رفا  البنةاانح وهلاى شارط اخلااروج دخلال ا روا  لألتااان) ويكاون مدعلاق (م اابوقني) 

 حع  الوقف هلى (ك بوقني). حم(وفا داال هلةه املقامح أي ما حنن كغلوتني فةما قارانك من خلقكم وإماتدكمح و 
ويفةا قوله (حنن قاران تةنكم املوت) اخل وراء ذلك هربة حباال املاوت تعاا احلةااة فاإن يف تقلا  ذيناك احلاالني هاربة وتااترا  

يف هظةم قارة هللا وت رفه فةكون من ه(ك امهة وزا ه وزان قوله اآليت (لو  ياء جعلنااك ح اماا) وقولاه (لاو  يااء جعلنااك 
 ا) وقوله (حنن جعلناها ت(كرة ومداها للمقوين). أجاج

 ومعا (أن  بال أمثالكم):  بال تكم أمثالكمح أي اع  أمثالكم تاال.  
وفعاا  (تااال) ين اا  مفعااوال واحاااا ويدعاااى إف مااا هااو يف معااا املفعااول الثاااين حباار  الباااءح وهااو الغالاا  أو ن(ماان)  

ال ومباال منهح وقا تقام يف سورة البقرة قوله تعااف (أت ادبالون الا(ي هاو البالةة فإن مفعول (تال) صاحل  ن يكون مبا
أدىن)ح ويف سااورة الن اااء هنااا قولااه (وال تدبااالوا اخلبةااا ابل ةاا )ح فالدقاااير هنااا: هلااى أن  بااال ماانكم أمثااالكمح فحاا(  

 مدعلق ( بال) وأتقي املفعول  ن اجملرور أوف ابحل( . 
م وساكون املثلثاة وهاو النظاريح أي  لاق ذوات مماثلاة لا(واتكم الاأ كا ال يف الاا ةا و اودأ وا مثاال: را  مثا  تك ار املاة 

 فةها أرواحكم. وه(ا يؤذن أبن اإلهادة هن هام ال هن تفريق. وقا تردد يف تعةني ذلك هلماء ال نة والكالم. 
ان فةكااون إدماجاااا للدهايااا يف أثنااااء وحااوز أن يفةاااا معااا الدهاياااا ابالسدئ ااالح أي لاااو شاا ان اسدئ ااالناكم ملااا أه زياااو   

 االسداالل ويكون من ابن قوله تعاف (إن يي  ي(هبكم وأيت  لق جايا). 
 و( نيئكم) ه ف هلى ( بال)ح أي ما حنن كغلوتني هلى إ يايكم.  
ون هلاى وه(ا الع ف  دم  أن يكون ه ف مغاير ابل(ات فةكون إ ياؤهم شةئا آخر غري تباي  أمثاهللامح أي حنان قاادر  

املاارين رةعاااح فدباااي  أمثاااهللام خلااق أج اااد أخاارى تااودأ فةهااا ا روا ح وأمااا إ ياااؤهم فهااو  فاا  ا روا  يف ا ج اااد املةدااة 
الكاملاة ويف ا ج اااد البالةاة تعااا إهادهتااا جبمةا  مدفرقهااا أو   ياااء أمثاهللااا ماان ذواهتاا مثاا : ه اا  الا(  ح وهاا(ا إت ااال 

 ور شبهدهم الباهثة هلى إ كار البعا. السدبعادهم البعا تعا اسدقرار ص

This file was downloaded from QuranicThought.com



و دم  أن يكون ه ف مغاير ابلوصف أبن يراد من قوله (و نيئكم يف ماا ال تعلماون) اإلشاارة إف كةفةاة الدبااي  إشاارة  
 هلى وجه اإلنام. 

الكم) مان إثباات أن وه ف ابلواو دون الفاء   ه كفردك ت وير لقارة هللا تعااف حبكمداه تعااما أفاادك قولاه (أن  باال أمثا 
 هللا قادر هلى البعا. 

و(ما) من قوله (فةما ال تعلمون) صادقة هلى الكةفةةح أو اهللاةئة الأ يدكةف ناا اإل يااءح أي يف كةفةاة ال تعلموداا إذ مل  
 روا . حتة وا هلما  فا  اخللقة. وه(ا اإلرال جام  ممة  ال ور الأ يفرضها اإلمكان يف تعا ا ج اد إليااأ ا 
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والظرفةة امل دفادة من (يف) ظرفةة مازية معناها قوة املالت اة اليابةهة  حاطاة الظار  ابملظارو  كقولاه (فعاالك يف أي   

 صورة شاء ركبك). 
 ومعا (ال تعلمون): أدم ال يعلمون تفاصة  تلك ا حوال.  
ق  دلة  إمكان البعاا امل ادنا للدنبةاه هلاى صاالحةة القاارة اإلهللاةاة [) أه62(ولقا هلمدم الني ة ا وف فلوال ت(كرون] 

ل(لك ول ا منافا( اليابهة تاالة  مان قةااس الدمثةا ح وهاو تيابةه النيا ة الثا ةاة ابلنيا ة ا وف املعلوماة هنااهم ابلاارورةح 
 ال  ة ون هلما تاقايق ح وهللاا. فنبهوا لةقة وا هلةها الني ة الثا ةة يف أدا إ ياء من أثر قارة هللا وهلمهح ويف أدم 

فااالعلم املنفااي يف قولااه (فةمااا ال تعلمااون) وهااو العلاام الدف ااةليح والعلاام املثباال يف قولااه (ولقااا هلماادم النياا ة ا وف) وهااو  
 العلم اإلرايلح واإلرايل كا  يف الااللة هلى الدف ةلي إذ ال أثر للدف ة  يف االهدقاد. 

 ما ال تعلمون) تقوله (ولقا هلمدم) حم ن ال با . ويف املقاتلة تني قوله (فة 
وملا كان هلمهم ابلني ة ا وف كافةا هللام يف إت ال إحالدهم الني ة الثا ةة رت  هلةه من الدوتة  ما مل يرت  مثله هلى قوله  

(كرس تااا(لك (ومااا حناان ك ااابوقني هلااى أن  بااال أمثاااالكم و نياائكم فةمااا ال تعلماااون) فقااال (فلااوال تااا(كرون)ح أي هااال تاا
ف م ااكدم هاان امحاااح وهاا(ا جتهةاا  لكاام يف تااركهم قةاااس ا شااباك هلااى أشااباههاح ومثلااه قولااه آ فااا (حناان خلقناااكم فلااوال 

 ت اقون). 
 وجيء ابملاارأ يف قوله (ت(كرون) للدنبةه هلى أن ابن الد(كر مفدو  فإن فاهتم الد(كر فةما ماى فلةدااركوك اآلن.  
 كون اليني تلةها مهزة مفدوحة م ار  ي  هلى وزن املرة وهاي مارة امانم. وقارأ اتان كثاري وأتاو وقرأ اممهور (الني ة) ت 

هماارو وحاااة تفاادح اليااني تعاااها ألااف تلةهااا مهاازةح وهااو م ااار هلااى وزن الفعالااة هلااى غااري قةاااسح وقااا تقااام يف سااورة 
 العنكبوت. 

 دقال إف دلة  آخر هلى إمكاان البعاا وصاالحةة قاارة [) ا64[ أأ دم تزرهو ه أم حنن الزارهون]63(أفرأيدم ما حترثون] 
 هللا تعاف له تارن آخر من ضرون اإل ياء تعا العام. 
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فالفاء لدفري  ما تعاها هلى رلة (حنن خلقنااكم فلاوال ت ااقون) كماا فارأ هلةاه قولاه (أفارأيدم ماا يناون)ح لةكاون الغارض  
اح فق اا تكريار االساداالل وتعااادك  هاادة رلاة (أفارأيدم) وإن  من ه(ك امم  مدحاا وهو االسداالل هلى إمكان البعا

 كان مفعول فع  الرؤية خمدلفا وسة يء  ظريك يف قوله ناك (أفرأيدم املاء ال(ي تيرتون) وقوله (أفرأيدم النار الأ تورون). 
لةاااهح هلاااى أ اااه ملاااا آل وإن شاائل جعلااال الفااااء لدفريااا  مااارد اساااداالل ال لدفريااا  معاااا مع وفهاااا هلاااى معاااا املع اااو  ه 

االسااداالل ال اااتق إف همااوم صااالحةة القااارة اإلهللاةااة جاااز أياااا أن تكااون هاا(ك امملااة ماارادا نااا يثةاا  تنااوأ ه ةاا  ماان 
أ واأ تعلقات القارة ابإلحاد دون إرادة االسداالل هلى خ وو البعا فة اح جعا  الفااء تفريعاا هلاى رلاة (أفارأيدم ماا 

 سعة القارة اإلهللاةة.  ينون) من حةا أدا اقدال
ومناسبة اال دقال من االسداالل  لق الن   إف االسداالل تنبات الزرأ هي الدياته البني تني تكوين اإل  اان وتكاوين   

 النباتح قال تعاف (وهللا أ بدكم من ا رض  با ). 
 والقول يف (أفرأيدم ما حترثون)  ظري قوله (أفرأيدم ما ينون).  
 ن) موصول وصلة والعايا حم(و . و(ما حترثو  
 واحلرث: شق ا رض لةزرأ فةها أو يغرس.  
وظاهر قوله (ما حترثون) أ ه ا رض إال أن ه(ا ال ياليم ضمري (تزرهو ه) فدعني  وي  (ما حترثون) أب اه يقاار: ماا حترثاون  

دل هلااى هاا(ا ضاامري الن اا  يف لااهح أي  جلااه هلااى طريقااة احلاا(  واإلي ااالح والاا(ي  رثااون  جلااه هااو النباااتح وقااا 
 (أأ دم تزرهو ه)   ه اسدفهام يف معا النفي وال(ي ينفي هو ما ينبل من احل  ال ت(رك. 

فإن فع  (زرأ) ي لق كعا: أ بلح قال الراغ : الزرأ: اإل باتح لقوله تعاف (أأ دم تزرهو ه أم حنن الزارهون) فنفي هنهم  
ةهح وي لق فع  (زرأ) كعا: ت(ر احلا  يف ا رض لقاول صااح  ل اان العارن: زرأ الزرأ و  به إف  ف ه اك واقد ر هل

احل  ت(ركح أي ومنه مسي احل  ال(ي يب(ر يف ا رض زريعة لكن ال ينبغي مح  اآلية هلى ها(ا اإلطاال . فااملعا:أفرأيدم 
 ال(ي حترثون ا رض  جلهح وهو النبات ما أ دم تنبدو ه ت  حنن  نبده. 

   
 

 4278: صفحة 
 
ورلااة (أأ اادم تزرهو ااه) اخل تةااان مملااة (أفاارأيدم مااا حتاارثن) كمااا تقااام يف (أأ اادم تزرهو ااه) واالساادفهام يف (أأ اادم تزرهو ااه)   

 إ كاري كال(ي يف قوله (أأ دم ختلقو ه). 
ن) أي أن (أم) والقاااول يف موقااا  (أم) مااان قولاااه (أم حنااان الزارهاااون) كاااالقول يف موقااا   ظريهتاااا مااان قولاااه (أم حنااان اخلاااالقو  

 منق عة لإلضران. 
 وك(لك القول يف تقا، امل نا إلةه هلى اخلرب الفعلي يف قوله (أأ دم تزرهو ه) مث  ما يف قوله (أأ دم ختلقو ه).  
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وك(لك القول يف  في الزرأ هنهم وإثباته هلل تعاف يفةا معا ق ار الازرأ ح أي اإل باات هلاى هللا تعاافح أي دودامح وهاو  
 بالغة لعام االهدااء تزرأ الناس. ق ر م

ويؤخاا( ماان اآليااة إمياااء لدمثةاا  خلااق ا ج ااام خلقااا اث ةااا ماا  اال د ااان تااني ا ج ااام البالةااة وا ج ااام اجملااادة منهااا 6 
 تنبات الزرأ من احلةة الأ هي مند بة إف سنبلة زرأ أخ(ت هي منها فد يت هي ت نبلة مثلها. 

[) رلااة (لااو  ياااء معلناااك 67[ تاا  حناان حمرومااون]66[ إان ملغرمااون]65تفكهااون](لااو  ياااء معلناااك ح مااا فظلاادم  
ح اما)ح موقعها كموق  رلة (حنن قااران تةانكم املاوت) يف أداا اساداالل  فناياه ماا أوجااك هلاى ا فارادك ابلد ار  إحاادا 

 وإهااماح تكملة لالة  إمكان البعا. 
يكثر اقارتان جاوان (لاو) نا(ك الاالم إذا كاان ماضاةا مثبداا كماا يكثار جتارك هنهاا  والالم يف قوله (معلناك) مفةاة للد كةا. و  

 كما سة يء يف اآلية املوالةة هللا(ك. 
واحل ام: الييء ال(ي ح مه حاطمح أي م رك ودقه فهاو كعاا ا  اوم كماا تاال هلةاه ز اة فعاال مثا  الفدااتح واما(اد  

  اصة والقالمة والكناسة والقمامة. والاقا ح وك(لك املقرتن منه ناء الد  ةا كالق
واملعا: لو  ياء معلنا ما ينبل تعا خروجه من ا رض ح اما أبن   لط هلةاه ماا   ماه مان تارد أو رياح أو حيارات  

قب  أن تندفعوا تهح فاملراد جعله ح اما قب  اال دفاأ ته. وأما أن يؤولوا إف الكون ح اما ف(لك معلوم فال يكون ميروطا 
 (لو) االمدناهةة. حبر  

وقوله (فالدم تفكهون إان ملغرمون ت  حنن حمرومون) تفريا  هلاى رلاة (معنااك ح اماا) أي يدفارأ هلاى جعلاه ح اماا أن  
 ت ري تقولون: إان ملغرمون ت  حنن حمرومونح ففع  (ظلدم) هنا كعا: صرسح وهلى ه(ا محله رة  املف رين. 

هباس وماها وقدادة وأتن زيا: تفكهون تع بونح وهن هكرمة: تدالومونح وهن  وأهرض وق  فع  (تفكهون)ح فعن أتن 
احل ن وقدادة: تنامونح وقال أتن كة ان: حتز ونح وقال الك ايي: هو تلهف هلى ما فات وهو  أي فع  تفكهون  من 

 ا ضااد تقول العرن: تفكهلح أي تنعملح وتفكهلح أي حز ل اك. 
ادة فكااه وامليااهور أن هاا(ك املااادة تااال هلااى امل اارة والفاار  ولكاان ال ااةا  سااةا  ضااا ذلااك أن فعاا  (تفكهااون) ماان ماا  

امل ارةح وتةا ااه تقولاه (إان ملغرمااون تا  حناان حمروماون) يؤيااا ذلاكح فالفكاهااة: امل ارة واال ب اااطح وادهاى الك ااايي أداا ماان 
كهاة ضااك. قاال اتان ه ةة:وها(ا كلاه  أمساء ا ضااد واهدماك يف القاموس إذ قال: وتفكهح أك  الفاكهاة وجتنا  هان الفا 

أي ماا روي هاان اتاان هباااس وغااريك يف تف ااري فظلاادم تفكهاون  ال خيااع اللفظااة  أي هااو تف ااري حباصاا  املعااا دون معاااين 
ا لفاظ  وال(ي خيع اللفظة هو ت رحون الفاكهة  ك(ا ولع  صواته الفكاهاة  هان أ ف اكم وهاي امل ارة واما(لح ورجا  

لانفم غااري مكارتث تيايء اك. يعااين أن صاةغة الدفعاا  فةاه م اوهاة فعاا  الا(ي تاااةفه لإلزالاة مثاا  فكاهح إذا كاان منب ااط ا
 قير العود وقرد البعري وأثبل صاح  القاموس ه(ا القول و  به إف اتن ه ةة. 

ن) مان وجعلوا رلة (إان ملغرمون) تنام وحت راح أي تعلمون أن ح م زرهكم حرمان من هللا جزاء لكفركمح ومعا (مغرماو  
الغرام وهو اهللاال  كما يف قوله تعاف (إن ه(انا كان غراما). وه(ا شبةه كا يف سورة القلم من قوله تعاف (فلما رأوها قالوا 

 إان لاالون) إف قوله (إان كنا طاغني). 
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هللاام هلااى فدح ا  أن معاا اآلياة حااوز أن يكاون جاار  هلاى ظاااهر ماادة فعا  (تفكهااون) ويكاون ذلاك هتكماا ناام محاال  
 معداد أخالقهم من اهللازل آب ت هللاح وقرينة الدهكم ما تعاك من قوله هنهم (إان ملغرمون ت  حنن حمرومون). 

وحوز أن يكون حمم  اآلية هلى جع  (تفكهون) كعا تنامون و ز ونح ول(لك كان لفعا  (تفكهاون) هناا وقا  يعوضاه  
 غريك. 

 و حال من ضمري (تفكهون). ورلة (إان ملغرمون) مقول قول حم(و  ه 
   
 

 4279صفحة : 
 
وقارأ اممهاور (إان ملغرماون) نمازة واحااة وهااي مهازة (إن)ح وقارأك أتاو تكار هاان هاصام (أأان) نمازتني مهازة اسادفهام ومهاازة   

 (أن). 
(فارأيدم ماا حترثاون)  [) ه(ا هلى طريقة قولاه69[ أأ دم أ زلدموك من املزن أم حنن املنزلون]68(أفرأيدم املاء ال(ي تيرتون] 

 اآليةح تفريعا واسدفهاما وفع  رؤية. 
ومناسبة اال دقال أن احلرث إمناا ينبال زرهاه وشا رك ابملااء فا دقا  مان االساداالل لدكاوين النباات إف االساداالل تدكاوين  

ملااء العا(ن الا(ي املاء ال(ي ته حةاة الزرأ والي ر. ووصف (املااء) ن(الا(ي تيابون) إدمااج للمناة يف االسادااللح أي ا
 ييرتو هح فإن شرن املاء من أهظم النعم هلى اإل  ان لةقات  تقوله تعاك (لو  ياء جعناك أجاجا فلوال تيكرون). 

واملااراد ماااء امل اار ولاا(لك قااال (أأ اادم أ زلدمااوك ماان املاازن)ح واملااراد: أ زلدمااوك هلااى تالدكاام وحااروثكم. وماااء امل اار هااو معظاام  
 نئ( ول(لك يقال للعرن: تنو ماء ال ماء. شران العرن املخاطبني حة

 واملزن: ر  اسم مز ة وهي ال حاتة.  
ووجااه االسااداالل إ ياااء مااا تااه احلةاااة تعااا أن كااان معاااوما أبن كو ااه هللا تعاااف يف ال ااحان حبكمااة تكااوين املاااء. فكمااا  

احلةااة هان هاام تقريباا إلهاادة ا ج اام اسدال  حاد احلي من أجزاء مةدة يف خلق اإل  ان والنبات اسادال  حااد ماا تاه 
حبكمة دقةقة خفةةح أي حوز أن مي ر هللا م را هلى ذوات ا ج اد اإل  ا ةة يكاون ساببا يف ختلقهاا أج اادا كاملاة كماا  

 كا ل أصوهللااح كما تدكون الي رة من  واة أصلهاح وقا س االسداالل هلى البعا هنا قوله (أم حنن املنزلون). 
دم أ زلدموك من املزن) جع  اسداالال منوطا   زال املاء مان املازن هلاى طريقاة الكداتاة   زالاهح هان تكويناه صااحلا وقوله (أأ  

للياارنح  ن إ زالااه هااو الاا(ي   اا  منااه اال دفاااأ تااه ولاا(لك وصااف تقولااه (الاا(ي تياارتون). وأهقاا  تقولااه (لااو  ياااء 
دم خلقدمااوك هاا(اب صاااحلا للياارن وأ زلدمااوك ماان املاازن لااو  ياااء جعلناااك أجاجااا) فح اا  تااني امملدااني اتبااا  ك  ااه قةاا : أأ اا

 جعلناك أجاجا و م كناك يف سحاتده أو أ زلناك هلى البحار أو اخلالء فلم تندفعوا ته. 
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[) موقعها كموق  رلة (لو  ياء معلناك ح اما) واملعا: لو  يااء جعلنااك 70(لو  ياء جعلناك أجاجا فلوال تيكرون] 
. فه(ا اسداالل أب ه قادر هلى  قمل ما يف املاء من ال الحةة للنف  تعا وجود صورة املايةة فةه. فوزان ه(ا غري انف  لكم

 وزان قوله (حنن قاران تةنكم املوت) وقوله (لو  ياء معلناك ح اما). 
 لير . وختلع من ه(ا الددمةم إف االمدنان تقوله (فلوال تيكرون) حتاةاا هللام هلى اليكر و ب( الكفر وا 
وحا(فل الاالم الاأ شاا دا أن تااخ  هلاى جاوان (لااو) املاضاي املثبال  داا الم زاياااة ال تفةاا إال الدوكةاا فكاان حاا(فها  

 إحازا للكالم. 
وذكر الياة  حمماا تان ساعةا احل اري الدو  اي يف حاشاةده هلاى شار  ا مشاوين لأللفةاة امل اماة  زواهار الكواكا   هان    

القرآن  ه(ا االسم مسي ته كداابن أحاامها لكماال الااين حمماا املعارو  ابتان الزملكااين والثااين كدان  الربهان يف إه از 
التن أيب ا صاب  أ اه قاال: فاإن قةا  مل أكاا الفعا  ابلاالم يف الازرأ ومل يؤكاا يف املااءح قلال:  ن الازرأ و باتاه وجفافاه تعاا 

 ه من سقي املاءح وجفافه من هام ال قيح ف خرب سبحا ه أ ه الناارة حىت يعود ح اما مما  دم  أ ه من فع  الزارأ أو أ
الفاه  ل(لك هلاى احلقةقاة وأ اه قاادر هلاى جعلاه ح اماا يف حاال مناوك لاو شااءح وإ ازال املااء مان ال اماء مماا ال يداوهم أن 

  حا قارة هلةه غري هللا تعاف اك. 
ةكثر ح(  ه(ك الالم لل ول وهو ال(ي جزم ته اتن وح(  ه(ك الالم قلة  إال إذا وقعل (لو) وشرطها صلة ملوصول ف 

مالااك يف الد ااهة  وتبعااه الرضااي كقولااه تعاااف (ولااةخش الاا(ين لااو تركااوا ماان خلفهاام ذريااة ضااعافا خااافوا هلااةهم) وإن قااال 
املرادي والامامةين يف شرحةهما إن ه(ا ال يعر  لغري امل نفح قال الرضي: وك(لك إذا طاال اليارط ت(يولاه كقولاه تعااف 
(ولاو أن ماا يف ا رض مان شا ر أقااالم والبحار ميااك مان تعاااة سابعة أحبار ماا  فااات كلماات هللا)ح أي وأماا يف غاري ذلااك 
فح(  الالم قلةا  ولكناه تكارر يف القارآن يف هااة مواضا  منهاا ها(ك اآلياة. وللفخار كاالم يف ضااتط حا(  ها(ك الاالمح 

 لةم له يام. 
 [) هو مث  ساتقه يف  ظم الكالم. 72 ي س ش رهتا أم حنن املنيئون]] أأ دم أ71(أفرأيدم النار الأ تورون] 
   
 

 4280صفحة : 
 
ومناسبة اال دقال من االسداالل  لق املاء إف االسداالل  لق النار هي ما تقام يف مناسبة اال دقال إف خلق املاء مان   

   وت(كى ابلي ر يف االشدعال وااللدهان. االسداالل  لق الزرأ والي رح فإن النار خترج من الي ر ابالقداا 
وها(ا االساداالل هلاى تقريا  كةفةاة اإلحةاااء للبعاا مان حةاا إن االقدااا  إخاراج والز ااا الا(ي تاه إيقااد الناار خيارج ماان  

 أهواد االقداا  وهي مةدة. 
 (ي تيرتون). ويف قوله (الأ تورون) إدماج لالمدنان يف االسداالل كا تقام يف قوله (أفرأيدم املاء ال 
 وهو أياا وصف للمق ود من الالة  وهو النار الأ تقدا  من الز ا ال النار امللدهبة. وضمري ش رهتا هايا إف النار.  
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وش رة النار: هي جنم الي ر ال(ي فةه حرا ح أي ما يقدا  منه النار وهو ش ر الز ا وأش ار النار كثرية منهاا املارخ  
العني والعير تام ففدح والكل  تفدح ف كون ومن املثال  يف ك  شا ر انرح واسادن ا املارخ تفدح ف كون والعفار تفدح 
 والعفار  أي أكثر من النار. 

وتورون: ماارأ أورى الز ا إذا حكه كثله ي دخرج منه النار كا وا ياعون هودا من ش ر النار و كو ه مان أهاالك تعاود  
العاود ا هلاى ز ااا  تفادح الازاي وساكون الناون  وزاندا تكيار الازاي وي امى  مثله فدخرج الناار مان العاود ا ساف  وي امى

ا سف  ز اة نااء   ةاا يف آخاركح شابهوا العاود ا هلاى ابلفحا  وشابهوا العاود ا ساف  ابل روقاة وقاا  تا  ذو الرماة ها(ا 
 املعا يف وصفه االقداا  للنار فقال هلى شبه ا لغاز:          

 هاورت صاحيب                      أابها وهة ان ملوقاعاهاا وكارا  وسقط كعني الايك  
ميااهرة ال يكاان الفاحااا  أماهاااا                      إذا حناان مل من ااك أبطرافهااا ق ااارا وحاا(  العايااا هلااى املوصااول  ن   

 ضمري الن   يكثر ح(فه من ال لةح وتقايرك: الأ تورودا. 
(الناااار) تعاياااة هلاااى تقااااير مااااا ح أي تاااورون شااا رهتا كماااا دل هلةاااه قولاااه (أأ ااادم أ يااا س وتعايااة (تاااورون) إف ضااامري  

 ش رهتا)ح قا شاأ ه(ا احل(  يف الكالم فقالوا: أورى النار كما قالوا أورى الزاند. 
 ورلة (أأ دم أ ي س ش رهتا) اخل تةان مملة (أفرأيدم النار) اخل كما تقام يف قوله (أأ دم ختلقو ه).  
[) امملة تال اشدمال مان رلاة (أم حنان املنيائون)ح أي أن إ يااء الناار كاان 73(حنن جعلناها ت(كرة ومداها للمقوين] 

تفواياا وحكماا منهاا أن تكاون تا(كرة للنااس يا(كرون ناا انر جهانم ويواز اون تاني إحراقهاا وإحارا  جهانم الاأ يعلماون أداا 
 أشا من انرهم. 

   ته زماانح وتقام يف قوله (ق  مداأ الا ةا قلة ) يف سورة الن اء. واملداأ: ما يدمد ح أي يندف 
واملقوي: الاااخ  يف القاواء (تفادح القاا  واملاا) وهاي القفارح وي لاق املقاوي هلاى امااي   ن جوفاه أقاوتح أي خلقال   

الوصااف يف هاا(ك اآليااة ماان ال عااام إذ كااال الفعلااني مياادق ماان القااوى وهااو اخلااالء. وفااراغ الااب ن: قااواء وقااوى. فإيثااار هاا(ا 
لة ما  املعنةااني فاإن النااار مداااأ للم اافرين ي داااةئون نااا يف منااخهم وي اا لون ناا يف الااربد ويراهااا ال ااير لااةال يف القفاار 
فةهداي إف مكان النزل فة وي إلةهم ومداأ لل ايعني ي بخون نا طعامهم يف احلار وال فرح وه(ا إدماج يف االمدنان يف 

 واخدري ه(ان الوصفان  ن احدةاج أصحانما إف النار أشا من احدةاج غريمها.  خالل االسداالل.
[) رت  هلى ما ماى مان الكاالم امليادم  هلاى داليا  هظماة القاارة اهللاةاة وهلاى أمثاال 74(ف بح ابسم رتك العظةم] 

رساوله صالى هللا هلةاه وسالم أبن لدقري  البعا ال(ي أ كروك خرباح وهلى جالي  النعماة املاماة يف أثنااء ذلاك أن أمار هللا 
ينزك خاصا معقبا ملا تفةاه هلةه تلك ا وصا  املةلة املاضةة مان تا(كر حاياا يكاون الدنزياه هقباة ضاراب مان الدا(كر مان 
جالل ذاته والديكر آلاليه فإن للعبادات مواق  تكون هي فةها أكم  منها يف دوداح فةكون هللاا من الفا  ما حزل ثوتاه 

ى هللا هلةه وسلم ال خيلوا هن ت بةح رته والدفكر يف هظمة ش  ه ولكن الخدال  الد بةح والدفكر من جتااد فالرسول صل
 مالحظة النفم ما حع  لك  حال من الدفكر مزا  تك به خ ايع وتزياك ثواب. 

 (ية . فامملة ه ف هلى رلة (ق  أن ا ولني واآلخرين جملموهون) إف قوله (ومداها للمقوين)ح وهي ت 
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 والد بةح: الدنزيهح وقا تقام هنا قوله تعاف (وحنن   بح حبما ) يف سورة البقرة.  
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واسم الرن: هو ماا ياال هلاى ذاتاه ورااأ صافاته وهاو اسام اماللاةح أي أبن يقاول: سابحان هللاح فالد ابةح لفاظ يدعلاق   

 اب لفاظ. 
ا يف الاانفم كااان الد اابةح االساام مقداااةا تنزيااه م ااماك وكااان أياااا مقداااةا أن وملااا كااان الكااالم موضااوها للااللااة هلااى ماا 

يكااون الد اابةح ابللفااظ ماا  االهدقاااد ال ماارد االهدقاااد  ن الد اابةح ملااا هلااق تلفااظ اساام تعةااني أ ااه ت اابةح لفظاايح أي قاا   
مار ولكان حماكااة لفاظ القارآن كالما فةه معا الدنزيهح وهلقاه ابسام رتاكح فكا  كاالم ياال هلاى تنزياه هللا ميامول هللاا(ا ا 

أوف وأراا  أبن يقااول: ساابح هللا. ويؤيااا هاا(ا مااا قالدااه هاييااة رضااي هللا هنهااا إ ااه مااا أ اازل قولااه تعاااف (ف اابح حبمااا رتااك 
وأسدغفرك) كان رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم يقول يف س ودك:  سبحا ك هللا رتنا وحبما  اللهم أغفار يل يدا ول القارآن  

 لى إرادة ألفاظه. أي يد وله ه
والباء الااخلة هلى (اسم) زاياة لدوكةا الل و ح أي ات ال الفع  ملفعوله وذلك لوقوأ ا مر ابلد ابةح هقا  ذكار هااة  

أمااور تقداااةه ح اابما دلاال هةااه فاااء الرتتةاا  فكااان حقةقااا ابلدقويااة واحلااا هلةااهح وهاا(ا  ااال  قولااه (ساابح اساام رتااك 
 له (  أيها ال(ي آمنوا اذكروا هللا ذكرا كثريا وسبحوك تكرة وأصةال). ا هلى) لوقوهه يف صار رلده كقو 

وه(ا ا مر شام  للم لمني تقرينه أن القرآن مدلو هللام وأن ما تفرأ ا مر هلةه ال خيع هلمه ابلنيب صلى هللا هلةه وسلم  
 فلما أمر ابلد بةح  جله فك(لك من هلمه من امل لمني. 

 أ زلنا من الاالي  وت(كرهم ما يف ذلك من النعم فنزهوا هللا وهظموك تق ارى ما ت د ةعون. واملعا: إذا هلمدم ما  
و(والعظةم) صاحل  ن حع  وصفا ل(رتك)ح وهو هظةم كعا ثبوت رة  الكمال له وها(ا مااز شااي  ملحاق ابحلقةقاة   

  مى ته. وصاحل  ن يكون وصفا ل(اسم) واالسم هظةم هظمة مازية لةمنه ولعظمة امل
[ ال 78[ يف كداان مكنااون]77[ إ ااه لقارآن كار،]76[ وإ ااه لق ام لاو تعلماون هظاةم]75(فاال أق ام كواقا  الن اوم] 

[) تفريغ هلى رلة (ق  إن ا ولاني واآلخارين جملموهاون) يعارن هان 80[ تنزي  من رن العاملني]79مي ه إال امل هرون]
القااايلني (أإذا مدنااا وكنااا ماان تاارااب وهظامااا إان ملبعوثااون)ح ا دقاا  تااه إف خ ااان ماان هللا تعاااف موجااه إف املكاا(تني ابلبعااا 

الدنويااه ابلقاارآن  داام ملااا كاا(توا ابلبعااا وكااان إثبااات البعااا ماان أهاام مااا جاااء تااه القاارآن وكااان ممااا أغااراهم تدكاا(ي  القاارآن 
جااااء تاااه مااان إت اااال شاااركهم اشاادماله هلاااى إثباااات البعاااا الااا(ي هااااوك حمااااالح ز دة هلاااى تكااا(يبهم تااه يف غاااري ذلاااك مماااا 

وأكاذيبهمح فلما قامل احل ة هلى خ ئهم يف تك(يبهمح فقا تباني صاا  ماا أ با هم تاه القارآن فثبال صااقه فلا(لك هتةا  
 املقام للدنويه تي  ه. 
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والفاااء لدفريااغ الق اام هلااى مااا ساابق ماان أدلااة وقااوأ البعااا فااإن قولااه (قاا  إن ا ولااني واآلخاارين جملموهااون)ح إخبااار تةااوم   
لبعاا وإ ا(ار هللااام تاه وهام قااا أ كاروكح و جا  اساادحالده يف  ظارهم القاصاار كا(توا القارآن وكاا(توا مان جااء تااهح ففارأ هلااى ا

 حتقةق وقوأ البعا واإل (ار ته حتقةق ان القرآن منزك هن النقايمل وأ ه تنزي  من هللا وأن ال(ي جاء ته مبلغ هن هللا. 
هلةهح وهو أياا تفري  ذكري ابهدبار إ ياء الق ام إن قاالوا لكام: أق ام كواقا   فدفري  الق م تفري  معنوي ابهدبار املق م 

 الن وم. 
 وقا جاء تفري  الق م هلى ما قبله ابلفاء تفريعا يف مرد ال(كر يف قول زهري:           
  من معلقداهح ف ق مل ابلبةل ال(ي طا  حوله                      رجال تنوك من قريش وجرهم هق  أتةات الن ة  

ولااةم تااني الن ااة  ومااا تفاارأ هنااه ماان الق اام مناساابة وإمنااا أراد أن مااا تعااا الفاااء هااو املق ااود ماان الق ااةاح وإمنااا قااام لااه 
 الن ة  تنية ا لل ام  وت(لك يظهر البون يف النظم تني اآلية وتني تةل زهري. 

هلااى أن القاياا  ال يقااام هلااى الق اام كااا أق اام تااه و(ال أق اام) كعااا: أق اامح و(ال) مزياااة للدوكةاااح وأصاالها انفةااة تااال  
 خيةة سوء هاقبة الك(ن يف الق م. 

وكعااا أ ااه غااري حمداااج إف الق اام  ن ا ماار واضااح الثبااوتح كمااا كثاار هاا(ا االساادعمال ف ااار ماارادا  كةااا اخلاارب ف اااوى  
   كا وق  من مثله يف القرآن. الق م تايل قوله هقبه (وأ ه ق م لو تعلمون هظةم)ح وه(ا الوجه الثاين هو ا   
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وهلى الوجهني فهو إدماج للدنويه تي ن ما لو كان مق ما لق م ته. وهلى الوجه الثاين يكون قوله (وإ ه لق م) كعاا:   

 وإن املااا(كور ليااايء هظاااةم يق ااام تاااه املق ااامونح فاااإطال  ق ااام هلةاااه مااان إطاااال  امل اااار وإرادة املفعاااول كااااخللق كعاااا
 املخلو . 

وهان ساعةا تان جباري وتعامل املف ارين: أدام جعلاوا (ال) حرفااا م ادقال هان فعا  (أق ام) واقعاا جاوااب لكاالم مقاار يااال  
هلةه تعاك من قولاه (إ اه لقارآن كار،) ردا هلاى أقاواهللام يف القارآن أ اه شاعرح أو ساحرح أو أسااطري ا ولانيح أو قاول كااهنح 

ه كعا الكالم م  فاء الدفري  هلى ما س   من أدلة إمكان البعا ما يب ا  قاولكم يف وجعلوا قوله (أق م) اسدئنافا. وهلة
 القرآن فهو لةم كما تزهمون ت  هو قرآن كر، اخل. 

و(مواقاا  الن ااوم) راا  موقاا  حااوز أن يكااون مكااان الوقااوأح أي حمااال وقوههااا ماان ثواتاال وسااةارة. والوقااوأ ي لااق هلااى  
وم مواض  غرونا فةكون يف معا قوله تعاف (والان م إذا هاوى) والق ام تا(لك مماا مشلاه ال قوطح أي اهللاوىح فمواق  الن 

قوله تعاف (فال أق م ترن امليار  واملغاارن). وجعا  (مواقا  الن اوم) نا(ا املعاا مق اما تاه  ن تلاك امل ااقط يف حاال 
خيدا  وال يدخلافح وتا(كر تعظماة الكواكا   سقوط الن وم هناها ت(كر ابلنظام الباي  اجملعول ل ري الكواك  ك  لةلة ال

 وتدااوهللاا خلفة تعا أخرىح وذلك أمر هظةم  ق الق م ته الراج  إف الق م كباهه. 
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وي لق الوقوأ هلى احللول يف املكانح يقال: وقعل اإلت ح إذا تركلح ووقعل الغنم يف مراتااهاح ومناه جااء اسام الواقعاة  
 وقوهها وخ وط سريها فةكون قريبا من قوله (وال ماء ذات الربوج). للحادثة كما تقامح فاملواق  حمال 

 واملواق  هي: أفال  الن وم املابوطة ال ري يف أفق ال ماءح وك(لك تروجها ومنازهللاا.  
وذكاار (مواقاا  الن ااوم) هلااى كااال املعنةااني تنويااه نااا وتعظااةم  مرهااا لااللااة أحواهللاااا هلااى دقااايق حكمااة هللا تعاااف يف  ظااام  

 ها وتااي  قارته هلى ت خريها. سري 
 وحوز أن يكون (مواق ) ر  موق  امل ار املةمي للوقوأ.  
وماان املف اارين ماان  ول الن ااوم أدااا راا  ااام وهااو الق ااط الياايء ماان مااال وغااريك كمااا يقااال: اااوم الااا ت والغرامااات  

هباس وهكرمة فةاؤول إف الق ام ابلقارآن هلاى وجعلوا الن ومح أي ال وايف من اآل ت الأ تنزل من القرآن وهو هن اتن 
 حقةقده هلى حنو ما تقام يف قوله تعاف (والكدان املبني إان جعلناك قرآان هرتةا). 

 ورلة (وإ ه ق م لو تعلمون هظةم) معرتضة تني الق م وجواته.  
اقاا  الن ااوم تد ويلااه ابملاا(كور فةكااون وضامري (إ ااه) هايااا إف الق اام املاا(كور يف (ال أق اام كواقاا  الن اوم)ح أو هايااا إف مو  

 ق م كعا مق م ته كما هلمل آ فا. 
 وحوز أن يعود إف املق م هلةه وهو ما تامنه جوان الق م من قوله (إ ه لقرآن كر،).  
 ورلة (لو تعلمون) معرتضة تني املوصو  وصفده وهي اهرتاض يف اهرتاض.  
هام ح وله هللام إن جعلل ضمري (إ ه) هايا إف الق م هاو العلام الدف اةلي  والعلم ال(ي اقداى شرط (لو) االمدناهةة  

أبحاوال مواقا  الن اومح فاإن املياركني ال خيلاون مان هلام إراايل مدفااوت أبن يف تلاك املواقا  هاربة للنااظرينح أو  ازل ذلااك 
 فلو هلموا ما اشدملل هلةه أحوال العلم اإلرايل منزلة العام  دم تكفرهم مل حروا هلى موج  ذلك العلم من توحةا هللا

مواقا  الن ااوم ماان مدعلقااات صاافات هللا تعاااف لعلمااوا مواقاا  قاسااةة ال  لااف نااا إال ابر يف ميةنااه ولكاانهم كعاازل هاان هاا(ا 
العلمح فإن جاللة املق م ته مما يزأ احلالف هن الك(ن يف ميةنه. ودلةا  ا دفااأ هلمهام تعظمداه أدام مل يااركوا داللاة ذلاك 

توحةا هللا ابإلهللاةة ف ثبدوا له شركاء مل خيلقوا شةئا من ذلك وال ما ياا ةه فدلك آية أدم مل ياركوا ماا يف طاي ذلاك مان  هلى
 دالي  حىت اسدوى هناهم خالق ما يف تلك املواق  وغري خالقها. 

 دم إف الق م. ف ما إن جعلل ضمري (وإ ه لق م) هايا إف املق م هلةه فاملعا: لو تعلمون ذلك ملا احد  
وقارأ اممهاور (كواقاا ) ت اةغة امماا  تفادح الااواو وتعااها ألافح وقاارأك محازة والك ااايي وخلاف (كوقاا ) ساكون الااواو دون  

ألف تعاها ت ةغة املفرد هلاى أ اه م اار مةمايح أي توقوههااح أي غرونااح أو هاو اسام مهاة غروناا كقولاه (رن امليار  
 واملغرن). 

و  دل هلةه الكالمح أي لو تعلماون هظمداهح أي داليا  هظمداهح ولاك أن جتعا  فعا  (تعلماون) ومفعول (تعلمون) حم( 
 منزال منزلة الالزمح أي لو كان لكم هلم لكنكم ال تد فون ابلعلم. 
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 وضمري (إ ه لقرآن كر،) راج  إف غري م(كور يف الكالم لكو ه معلوما م دحارا هللام.   
م املقروءح أي املدلو املكررح أي هو كالم مدعظ ته حم  تاتر وتالوةح وقا تقام ذلك هناا قولاه تعااف (وماا والقرآن: الكال 

 تكون يف ش ن وما تدلوا منه من قرآن) يف سورة يو م. 
 والكر،: النفةم الرفة  يف  وهه كما تقام هنا قوله تعاف (إين ألقي إيل كدان كر،) يف سورة النم .  
للقرآن هلى أفراد  وهه من الكد  اإلهللاةة مث  الدوراة واإلاة  والزتور وملة لقمان. وفاله هلةها أب ه فاقهاا  وه(ا تفاة  

يف اسدةفاء أغراض الاين وأحوال املعاش واملاد وإثباات املعدقااات تااالي  الدكاوين. واإلتاالغ يف دحامل الباطا  دحااا مل 
يف وضو  معا ةهح ويف كثارة داللداه ما  قلاة ألفاظاهح ويف ف ااحدهح ويف ييدم  هلى مثله كدان ساتقح وخاصة االهدقادح و 

ح ن آ تهح وح ن مواقعها يف ال م  وذلك من آاثر ما أراد هللا تاه مان هماوم اهللاااياة تاهح وال االحةة لكا  أماةح ولكا  
 زمانح فه(ا وصف للقرآن ابلرفعة هلى رة  الكد  حقا ال ي د ة  املخالف طعنا فةه. 

وصف القرآن ن(كر،)ح وصف وصفا اث ةا أب ه (يف كدان مكناون) وذلاك وصاف كراماة ال حمالاةح فلاةم لفاظ وتعا أن  
 (كدان) وال وصف (مكنون) مرادا نما احلقةقة إذ لةم يف مح  ذلك هلى احلقةقة تكر،ح فحر  (يف) للظرفةة اجملازية. 

 هلم هللا تعاف وإرادته وأمرك امللك تدبلةغاه إف الرساول صالى والكدان املكنون: م دعار ملوافقة ألفاظ القرآن ومعا ةه ما يف 
هللا هلةااه وساالمح وتلااك شااؤون حم وتاااة هنااا فلاا(لك وصااف الكدااان ابملكناااون اشاادقاقا ماان االكدنااان وهااو االساااددارح أي 

 حم ون هن أ ظار الناس فهو أمر مغة  ال يعلم كنهه إال هللا. 
رآن الا(ي تلغهام ومسعاوك مان النايب صالى هللا هلةاه وسالم هاو موافاق ملاا أراد هللا وحاص  ما يفةااك معاا ها(ك اآلياة: أن القا 

 إهالم الناس ته وما تعلقل قارته  حاد  ظمه املع زح لةكم  له وصف أ ه كالم هللا تعاف وأ ه مل ي نعه تير. 
ان مباني) يف ساورة ا  عاامح وقولااه و ظاري ها(ك الظرفةاة قولاه تعااف (ومااا ت اقط مان ورقاة إال يعلمهاا) إف قولااه (إال يف كدا 

(وماا يعمار مان معماار وال يانقع مان هماارك إال يف كداان) أي إال جاار  هلاى وفااق ماا هلماه هللا وجاارى تاه قااركح فكاا(لك 
قوله هنا (يف كدان مكنون)ح فاسدعري حر  الظرفةاة ملعاا م اتقاة ماا هاو هناا هللا تيابةها تدلاك امل اتقاة ابحتااد املظارو  

  منااه قولاه تعاااف (إن ها(ا لفاي ال ااحف ا وف صاحف إتااراهةم وموساى) وها(ا أوف ماان اهدباار اجملاااز يف ابلظار . وقريا
إسناد الوصف ابلكون يف كدان مكنون إف قرآن كر، هلى طريقة اجملاز العقلي ابهدبار أن حقةقة ه(ا اجملاز وصاف مماثا  

 القرآن وم اتقة  ن املماث  مالتم ملماثله. 
دااان لألماار الثاتاال ا قااق الاا(ي ال يقباا  الدغةااريح فالداا م ماان اساادعارة الظرفةااة ملعااا امل اتقااةح وماان اساادعارة واساادعري الك  

الكدان للثاتل ا قق معا موافقة معاين ه(ا القرآن ملا هنا هللا من مدعلق هلمه ومدعلق إرادته وقارته وموافقاة ألفاظاه ملاا 
املعااين هلاى أتلاغ وجاهح وقريا  مان ها(ك االسادعارة قاول تيار تان أيب حاازم أو أمر هللا  لقه مان الكاالم الااال هلاى تلاك 

 ال رما :          
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وجااان يف كدااان تااين تامااةم                      أحااق اخلةاا  ابلاركمل املعااار ولااةم لباين يااةم كدااان ولكناه أطلااق الكدااان   
 هلى ما تقرر من هواياهم ومعرفدهم. 

 رون) صفة اث ةة لكدان). ورلة (ال مي ه إال امل ه 
وامل هرون: املاليكةح واملراد ال هارة النف ا ةة وهي الزكااة. وها(ا قاول رهاور املف ارين ويف املوطاإ قاال مالاك: أح ان ماا  

مسعل يف ه(ك اآلية (ال مي اه إال امل هارون) إداا كنزلاة ها(ك اآلياة الاأ يف (هابم وتاوف) قاول هللا تباار  وتعااف (كاال إداا 
ة فمن شاء ذكرك يف صحف مكرمة مرفوهة م هرة أبياي سفرة كرام تررة) اك. يريا أن (امل هارون) هام ال افرة الكارام ت(كر 

 الربرة ولة وا الناس ال(ين يد هرون. 
ومعا املم: ا خ( وقل احلايا  مم من طةبة  ح أي أخ(. وي لق املم هلى املخال ة وامل العة قال يزياا تان احلكام  

       الكاليب:    
م  نا من آلابء شةئا فاكالاناا                      إف ح   يف قومه غري واض  قاال املرزوقاي يف شار  ها(ا البةال مان   

احلماسة:  م  نا حوز أن يكون كعا أصبنا واخدربان  ن املم ابلةا يق ا ته االخدبار. وحوز أن يكون كعاا طلبناا اك. 
 شر  ق  ما  دوي هلةه لدبلةغه إال املاليكة. فاملعا: أن الكدان ال يبا
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واملق ود من ه(ا أن القرآن لةم كما يزهم امليركون قول كاهن فإدم يزهمون أن الكاهن يدلقى من امن واليةاطني ما   

لي هلةه اليعرح وال هو ي رتقو ه من أخبار ال ماء تزهمهمح وال هو قول شاهر إذ كا وا يزهمون أن لك  شاهر شة اان مي
أساطري ا ولنيح  دم يعنون نا احلكا ت املك(وتة الأ يدلهى نا أه  ا مسارح فقال هللا: إن ه(ا القرآن م اتق ملاا هناا 

 هللا ال(ي ال يياهاك إال املاليكة امل هرون. 
هرون) فهي  تعة ل فة القرآنح أي فبلوغه ورلة (تنزي  من رن العاملني) مبةنة مملة يف (كدان مكنون ال مي ه إال امل  

 إلةكم كان تدنزي  من هللاح أي  زل ته املاليكة. 
ويف معا  ظم ه(ك اآلية قوله تعاف (وما هو تقول شاهر قلةال ما تؤمنون وال تقول كاهن قلةال ما ت(كرون تنزي  من رن  

 العاملني). 
قااا أبن تعظاام تالوتااه وكداتدااهح ولاا(لك كااان ماان املاا مور تااه أن ال مياام وإذ قااا ثبداال هاا(ك املرتبااة اليااريفة للقاارآن كااان حقة 

مكدون القرآن إال املد هر تيبةها حبال املاليكة يف تنااول القارآن حبةاا يكاون مم اك القارآن هلاى حالاة ت هار دياين وهاو 
 ته  . املعا ال(ي تومئ إلةه ميروهةة ال هارة ملن يريا ال الة  ظري ما يف احلايا  امل لي يناجي ر 
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وقا دلال آاثر هلاى ها(ا أوضاحها ماا رواك مالاك يف املوطا  مرساال  إن يف الكداان الا(ي كدباه رساول هللا صالى هللا هلةاه  
وساالم إف إيقااال ذي رهااني وقعااافر ومهاا(ان وتعثهااا تااه ماا  هماارو تاان حاازم  أن ال مياام القاارآن إال طاااهر  ح قااال املناااوي: 

 ن. وسناك صحةح وجعله ال ةوطي يف مرتبة احل 
ويف كد  ال رية أن همر تن اخل اان قبا  أن ي الم دخا  هلاى أخداه وهاي امارأة ساعةا تان زياا فوجااها تقارأ القارآن مان  

صااحةفة مكدااون فةهااا سااورة طااه فاااها ابل ااحةفة لةقرأهااا فقالاال لااه: ال مي ااها إال امل هاارون فقااام فاغد اا  وقاارأ ال ااورة 
اي النااس ولكان ذكار هللا إ هاا ال خيلاو مان إرادة أن يقااس النااس ف سلمح فه(ك اآلياة لة ال دلاةال حلكام مام القارآن أبيا

 هلى املاليكة يف أدم ال مي ون القرآن إال إذا كا وا طاهرين كاملاليكةح أي تقار اإلمكان من طهارة اآلدمةني. 
 مكة.  فثبل ن(ا أن املر ابلد هر ملن مي ك مكدواب من القرآن قا تقرر تني امل لمني من صار اإلسالم يف 
وإمنا اخدلف الفقهاء يف مقداى ه(ا ا مر من وجون أو  انح فاممهور رأوا وجون أن يكون مم ك مكداون القارآن  

هلى وضوء وهو قول هلي واتن م عود وسعا وسعةا وه اء والزهري ومالك واليافعيح وهو رواية هن أيب حنةفةح وقال 
 وروي هن أيب حنةفة وهو قول أمحا وداود الظاهري.  فريق: إن ه(ا أمر  ان وهو قول اتن هباس واليعيبح

قال مالك يف املوطإ  وال  م  أحا امل احف ال تعالقداه وال هلاى وساادة إال وهاو طااهر إكراماا للقارآن وتعظةماا لاه  .   
هلاى غاري ويف مساأ اتن القاسم من كدان الوضوء من العدبةة يف امل  لة ال ادسة  سئ  مالك هن اللاو  فةاه القارآن أميام 

وضوء? فقال: أما لل بةان ال(ين يدعلماون فاال أرى تاه أبسااح فقةا  لاه: فالرجا  يادعلم فةاه? قاال: أرجاو أن يكاون خفةفااح 
فقة  التن القاسم: فاملعلم ييك  ألوا  ال بةان وهو هلى غري وضوءح قال: أرى ذلك خفةفا  . قال اتن رشا يف  البةان 

ياااقة فةكااون ذلاااك سااببا إف املنااا  ماان تعلماااه. وهاا(ك هاااي العلااة يف ختفةاااف ذلاااك والدح ااة : ملاااا يلحقااه يف ذلاااك ماان امل
 لل بةان. وأشار الباجي يف املندقى إف أن إابحة مم القرآن للمدعلم واملعلم هي  ج  ضرورة الدعلم. 

ربوك ملااا وقااا اهدااربوا هاا(ا حكمااا ملااا كداا  فةااه القاارآن تق ااا كو ااه م ااحفا أو جاازءا ماان م ااحف أو لوحااا للقاارآن ومل يعداا 
يكداا  ماان آي القاارآن هلااى وجااه االقدباااس أو الدااامني أو االجد اااج وماان ذلااك مااا يكداا  هلااى الاااان ري والاااراهم ويف 

 اخلواتةم. 
واملراد ابل هارة هنا القايلني توجونا ال هارة ال غرىح أي الوضوءح قال اتن هباس والياعيب: حاوز مام القارآن ابل هاارة  

 . الكربى وإن مل تكن ال غرى
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ومما يلدحق ن(ك امل  لة م  لة قراءة غري املد هر القرآن ولة ل مما مشلده اآلية ظاهرا ولكن ملاا كاان النهاي هان أن ميام   

امل ااحف غااري املد هاار لعلااه أن املاام مالت ااة ملكدااون القاارآن فقااا يكااون النهااي هاان تااالوة ألفاااظ القاارآن حاصااال كفهااوم 
ا حرىح إذ الن ق مالت ة كمالت ة إم اا  املكداون مناه أو أشاا وأح ا  أن ذلاك مثاار اخادالفهم  املوافقة امل اوي أو
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يف تااالوة القاارآن لغااري املد هاار. وإراااأ العلماااء هلااى أن غااري املدوضاائ يقاارأ القاارآن ماا  اخاادالفهم يف ماام امل ااحف لغااري 
 رآن. املدوضئ ييعر أبن مم امل حف يف  ظرهم أشا مالت ة من الن ق آب ت الق

قال مالك وأتو حنةفة واليافعي: ال حوز لل ن  قراءة القرآن وحوز لغري املدوضائ. وقلال: شااأ تاني امل المني يف ههاا  
ال حاتة العم  أبن ال يدلو القرآن من كان جنبا ومل يؤثر هنهم إفداء ت(لك. وقال أمحا وداود: جتوز قراءة القرآن لل ن . 

 نه كاآلية واآليدنيحومل ييرتط أحا من أه  العلم الاوء هلى قارئ القرآن. ورخع املالك يف قراءة الة ري م
واخدلااف يف قراءتااه للحااايمل والنف اااء. وهاان مالااك يف ذلااك روايدااانح وأح اا  أن روايااة امااواز مراهااى فةهااا أن ا دفاااء  

 ا دقاض طهارهتما ت ول ماته فكان ذلك سببا يف الرتخةع. 
[) الفااء تفرياا  هلااى مااا ساةق  جلااه الكااالم الاا(ي قبلهاا يف غرضااه ماان الدنويااه تياان 81(أفبها(ا احلااايا أ اادم ماااهنون] 

القاارآنح وهااو الاا(ي حباا(و الفاااءح أو ماان إثبااات البعااا واماازاء وهااو الاا(ي حااوى معظاام ال ااورةح وكااان الدنويااه ابلقاارآن ماان 
 م بباته. 

ايا) ميااري إف القاارآن ملناساابة اال دقااال ماان وأطبااق املف اارون هاااا الفخاار هلااى أن اساام اإلشااارة وتةا ااه تقولااه (فبهاا(ا احلاا 
 الدنويه تي  ه إف اإل كار هلى املك(تني ته. فالدفري  هلى قوله (إ ه لقرآن كر،) اآلية. 

واملراد ن(احلايا) إخبار هللا تعاف ابلقرآن وإرادة القرآن من مث  قوله (أفبه(ا احلايا) واردة يف القرآنح أي يف قوله يف  
 ف(رين ومن يك(ن ن(ا احلايا) وقوله يف سورة الن م (أفمن ه(ا احلايا تع بون). سورة القلم (

ويكون العاول هن اإلضمار إف اسم اإلشارة تقوله (أفبه(ا احلايا) دون أن يقول: أفباه أ ادم مااهنونح إخراجاا للكاالم  
 هلى خال  مقداى الظاهر لدح   ابسم اإلشارة ز دة الدنويه ابلقرآن. 

فخر ف ع  اإلشارة من قولاه (أفبها(ا احلاايا) إشاارة إف ماا حتااثوا تاه مان قبا  يف قولاه تعااف (وكاا وا يقولاون أإذا وأما ال 
مدنا وكنا ترااب وهظاما إان ملبعوثون أو آابؤان ا ولون)ح فإن هللا رد هلةهم ذلك تقوله (ق  إن ا ولني واآلخرين) اآلية. وتني 

(إ ااه لقاارآن كاار،) مث هاااد إف كالمهاام فقااال: أفبهاا(ا احلااايا الاا(ي تدحاااثون تااه أ اادم  أن ذلااك كلااه إخبااار ماان هللا تقولااه
 ماهنون  صحاتكم اكح أي هلى معا قوله تعاف (وقال إمنا اخت(س من دون هللا أواثان مودة تةنكم يف احلةاة الا ةا). 

ل اورة أصاال وتفريعااح أي مان ها(ا الكاالم وإ ه لكالم جةا ولو جعا  املاراد مان (ها(ا احلاايا) رةا  ماا تقاام مان أول ا 
ال(ي قرأ أمساهكمح لكان أجود. وإطال  احلايا هلى خرب البعا أوضح  ن احلايا ياراد تاه اخلارب الا(ي صاار حاايثا 

 للقوم. 
 والدعر  يف (احلايا) هلى كال الدف ريين تعريف العها.  
هنح وف ار أيااا ابلدهااون وهاام ا خا( ابحلازمح وف ار واملاهن: ال(ي يظهر خال  ما يب نح يقال: أدهنح ويقال: دا  

 ابلدك(ي . 
واالساادفهام هلااى كاا  الدفاسااري م اادعم  يف الدااوتة ح أي كالمكاام ال ينبغااي إال أن يكااون مااهنااة كمااا يقااال  حااا قااال   

ن كالمااا ابطااال: أهتاازأح أي قااا داامل ترهااان صااا  القاارآن حبةااا ال يكاا(ن تااه مكاا(ن إال وهااو ال يعدقااا أ ااه كاا(ن  
ح ول العلم كا قام هلةه الربهان ال ي د ة  صاحبه دفعه هن  ف هح فلةم إصراركم هلى الدك(ي  تعا ذلك إال مااهنة 
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لقومكم ختيون إن صاقدم ن(ا احلايا أن تزول رائسدكم فةكون يف معا قوله تعاف (فإدم ال يك(تو ك ولكان الظااملني 
 آب ت هللا ححاون). 

 كعا إال   هح فاملعا: ال ترتاخوا يف ه(ا احلايا وتاتروك وخ(وا ابلفور يف إتباهه.  وهلى تف ري (ماهنون) 
 وإن ف ر (ماهنون) كعا: تك(تونح فاملعا واضح.  
 وتقا، اجملرور لالهدمام.  
 وصوغ امملة االمسةة يف (أ دم ماهنون)  ن املقرر إدهان اثتل م دمر.  
 [)  82(وجتعلون رزقكم أ كم تك(تون] 
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إذا جرينا هلى ما ف ر ته املف ارون تكاون ها(ك امملاة ه فاا هلاى رلاة (أفبها(ا احلاايا أ ادم مااهنون) ه اف امملاة   

 هلى امملة فدكون داخلة يف حةز االسدفهام وم دقلة كعناها. 
وين   اا  اإل  ااان وخلااق احلاا ح واملعااا: افد علااون رزقكاام أ كاام تكاا(تونح وهااو تفرياا  هلااى مااا تااامنه االسااداالل تدكاا 

واملاء يف املزنح والنار من أهواد االقاا ح فإن يف مماوأ ذلاك ح اول مقوماات ا قاوات وهاي رز ح والن ا  رز ح يقاال: 
 رز  فالن ولااح  ن الرز  يق  هلى الع اء الناف ح قال لبةا:          

رواهاا جودهااا فرهامهااا أي اه ةاال وقاال تعاااف (مااا أريااا مهاام رزقال مراتةاا  الن ااوم وصااانا                      ود  ال  
 من رز  وما أريا أن ي عمون) فع ف اإلطعام هلى الرز  والع ف يقداي املغايرة. 

واالسدفهام املقار تعا العاطف إ كاريح وإذ كان الدك(ي  ال ي ح أن حع  رزقا تعني تااللاة االقداااء تقااير حما(و   
ف رون: شكر رزقكمح أو حنوكح أي جتعلون شكر هللا هلى رزقه إ كم أن تك(توا تقارته هلى إهادة يفةاك الكالم فقارك امل

احلةااااةح  دااام هاااالوا هااان شاااكر هللا تعااااف فةماااا أ عااام تاااه هلاااةهم فاسدنق اااوا قارتاااه هلاااى إهاااادة ا ج اااامح و  ااابوا الااازرأ 
ل اتاان هبااس:  زلاال يف قاوهللام: م ااران تناوء كاا(اح أي   ف اهمح وزهمااوا أن امل ار ي اارك الن اوم امل ااماة اب  اواء فلاا(لك قاا

  دم يقولو ه هن اهدقاد  ثري ا  واء يف خلق امل رح فمعا قول اتن هباس: م ران تنوء ك(اح أ ه مراد من معا اآلية. 
 ك(ا وك(ا اك.   قال اتن ه ةة: أر  املف رون هلى أن اآلية توتة  يف القايلني ابمل ر ال(ي ينزله هللا رزقا: ه(ا تنوء 
أشار ه(ا إف ما روي يف املوط   هن زيا تن خالا امهاين قاال: صالى لناا رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم صاالة ال ابح  

ابحلايبةة هلى إثر مساء فلما ا  ر  النيب صلى هللا هلةه وسلم أقب  هلى الناس فقاال: ها  تاارون مااذا قاال رتكام? قاالوا 
ل أصبح من هبادي مؤمن يب وكافرح ف ما من قال: م ران تفا  هللا ورمحده ف(لك مؤمن يب كافر هللا ورسوله أهلم قال: قا

ابلكوك ح وأما من قال م ران تنوء ك(ا و وء ك(ا ف(لك كافر يب مؤمن ابلكوكا ح ولاةم فةاه ز دة فنزلال ها(ك اآلياة ولاو  
 كان  زوهللاا يومئ( لقاله ال حايب احلاضر ذلك الةوم. 
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م لم هن اتن هباس أ ه قال  م ار النااس هلاى ههاا النايب صالى هللا هلةاه وسالم فقاال النايب أصابح مان ووق  يف صحةح  
الناس شاكر ومنهم كافرح قالوا: ه(ك رمحة هللاح وقال تعاهم: لقا صا   وء ك(ا و وء ك(ا. قال فنزلل (فال أق م كواق  

 حايا زيا تن خالا قوله فنزلل (فال أق م) اخل.  الن وم) حىت تلغ (وجتعلون رزقكم أ كم تك(تون) فزاد هلى ما يف
وز دة الراوي خمدلف يف قبوهللاا تاون شرط أو تيرط هام احتاد اجمللمح أو تيرط أن ال يكون ممن ال يغف  مثله هن مث   

(ك تلاك الااز دة هااادة وهااي أقااوال  يمااة احلاايا وأصااول الفقااهح واتاان هباااس مل يكاان يف سان أهاا  الروايااة يف ماااة  اازول هاا
ال ورة ككة فع  قوله (فنزلل)  وي  منهح   اه أراد أن النااس م اروا يف مكاة يف صاار اإلساالم فقاال املؤمناون قاوال وقاال 
امليركون قوال فنزلل آية (وجتعلون رزقكام أ كام تكا(تون) تنايااا هلاى املياركني مانهم تعقةااة مان العقاياا الاأ أ كرهاا هللا 

 ار آخار  ن ال اورة  زلال قبا  اهللا ارة. ومل يارو أن ها(ك اآلياة أحلقال ابل اورة تعاا  ازول هلةهم وأن ما وقا  يف احلايبةاة م
 ال ورة. 

ولع  الراوي هنه مل   ن الدعبري هان كالماه فا وهم تقولاه فنزلال (فاال أق ام كواقا  الن اوم) أبن يكاون اتان هبااس قاال:   
أو حنو تلك العبارة. وقا تكرر مث  ه(ا اإليهاام يف أخباار  فدال رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم (فال أق م كواق  الن وم)ح

أسبان النزولح ويناكا ها(ا صاةغة (تكا(تون)  ن قاوهللام: م اران تناوء كا(اح لاةم فةاه تكا(ي  تيايءح ولا(لك احدااج اتان 
النخا  ابساقات ه ةة إف  ويله تقوله: فإن هللا تعاف قال (و زلنا من ال ماء ماء مباركا ف  بدنا ته جناات وحا  احل اةا و 

 هللاا طل   اةا رزقا للعباد). فه(ا معا (أ كم تك(تون) أي تك(تون ن(ا اخلرب. 
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والاا(ي حناااك الفخاار منحااى آخاار ف عاا  معااا (وجتعلااون رزقكاام أ كاام تكاا(تون) تكملااة لإلدهااان الاا(ي يف قولااه تعاااف   

صاقدم ابلقرآن ومنعدم ضعفاءكم من الكفر يفوت هلةكم مان  (أفبه(ا احلايا أ دم ماهنون) فقال:  أي ختافون أ كم إن 
ك ابكم مااا ترحبو ااه ت ااببهم فد علاون رزقكاام أ كاام تكاا(تون الرساول أي فةكااون ه فااا هلااى (تااهنون) ه ااف فعاا  هلااى 
اساام شاابةه تااهح وهااو ماان قبةاا  ه ااف املفاارداتح أي أ اادم ماااهنون وجاااهلون رزقكاام أ كاام تكاا(تونح فهاا(ا الدكاا(ي  ماان 

أدم يعلمون صا  الرسول صلى هللا هلةه وسلم ولكنهم يظهرون تك(يبه إتقااء هلاى مناافعهم فةكاون كقولاه  اإلدهانح أي
تعاااف (فااإدم ال يكاا(تو ك ولكاان الظاااملني آب ت هللا ححاااون). وهلااى هاا(ا يقااار قولااه (أ كاام تكاا(تون) ماارورا تباااء اماار 

 ن هوضه أب ه تك(توا ابلبعا. حم(وفةح والدقاير: وجتعلون رزقكم أب كم تك(تونح أي جتعلو 
[ فلوال إن كندم 85[ وحنن أقرن إلةه منكم ولكن ال تب رون]84[ وأ دم حةنئ( تنظرون]83(فلوال إذا تلغل احللقوم] 

[) مقدااى فااء الدفريا  أن الكاالم الواقا  تعااها انشائ هماا قبلاه هلاى 87[ ترجعودا إن كنادم صاادقني]86غري ماينني]
ن الكالم ال اتق إقامة أدلة هلى أن هللا قاادر هلاى إهاادة احلةااة للنااس تعاا املاوتح وأهقا  ذلاك ح   ترتةبه وإذ قا كا

أبن تلك ا دلة أيات ما جاء يف القرآن من إثبات البعاح وأحنى هلةهم أدم وضاحل هللاام احل اة ولكانهم مكااترون فةهاا 
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تقاوة قاارة هللا هلاى إحااد موجاودات ال ت ا   ومظهرون امحود وهم موقنون يف الباطا ح وكا  ذلاك راجا  إف االساداالل
 إلةها ماار  الناسح ا دق  الكالم إف االسداالل هلى إثبات البعا تالة  ال حمةع هللام هن االهرتا  تااللده. 

فااالدفري  هلااى رلااة (ولقااا هلماادم النياا ة ا وف فلااوال تاا(كرون) وهااو أن ه اازهم هاان إرجاااأ الاارو  هنااا مفارقدهااا ام ااا  
 هلى أن تلك املفارقة مقارة يف  ظام اخللقة وأدا احلكمة. ينبههم 

فمعا الكالم قا أخربكم هللا أب ه حازي الناس هلى أفعاهللام وذلك فهو حمةةهم تعا موهتم إلجراء امزاء هلةهمح وقا دلكم  
ل ا روا  يف أج اادهاح هلى ذلك اب دزاأ أرواحهم منهم قهراح فلو كان ما تزهمون من أ كام غاري مازيني تعاا املاوت لبقةا

إذ ال فايااة يف ا دزاههاا منهاا تعااا إياااهها فةهااح لااوال حكماة  قلهاا إف حةاااة اث ةاةح لة اري جزاؤهااا هلاى أفعاهللااا يف احلةاااة 
 ا وف. 

قولاه وه(ا  ظري االسداالل هلى تفرد هللا ابإلهللاةة أبن يف كةنو ة املوجودات دالي  خلقةة هلى أدا خملوقة هلل تعااف وذلاك  
تعاااف (وهلل ي اا ا ماان يف ال ااماوات وا رض طوهااا وكرهااا وظالهللااام ابلغاااو واآلصااال). ومرجاا  هاا(ا املعااا إف أن هاا(ا 
اسااداالل كقداااى احلكمااة اإلهللاةااة يف حالااة خلااق اإل  ااان فااإن إيااااأ ا روا  يف ا ج اااد ت اار  ماان ت اار  هللا تعااافح 

ن أودهها فةهاا مااة إال  ن ا دزاههاا مقدااى احلكماة أن تندازأح واحن ار وهو احلكةمح فما  زأ ا روا  من ا ج اد تعا أ
 ذلك يف أن حري هلةها احل ان هلى ما اكد بده يف ماة احلةاة الا ةا. 

وه(ا كقوله تعاف (أفح بدم أمنا خلقناكم هبثا وأ كم إلةنا ال ترجعون) فاهلل تعاف جع  احلةاة الا ةا واآلجال ماد هما ح  
 ة اآلخرة دار جزاء هلى ا همالح ول(لك أقام  ظام الا ةا هلى قاهاة اال دهاء آلجال حةاة الناس. وجع  احلةا

أما موت من كاان قريباا مان سان الدكلةاف ومان دو اه وماوت الع مااوات فا(لك هاارض  تا  إلجازاء الدكاوين لألج ااد  
اقداااها تعاارض مقدااةات اإل ظاام وتكاوين احلةة هلى  ظام الدكوين املدماث ح وك(لك ما يعرض هللاا من هاوارض مهلكاة 

 ا مزجة من صحة ومرضح وم املة وهاوان. 
فبقااي اإلشااكال يف جعاا  (ترجعودااا) ماان رلااة جااوان شاارط (إن) إذ ال يلاازم ماان هااام قااارهتم هلااى صااا ا روا  هاان   

 اخلروجح أن يكون خروجها إلجراء احل ان. 
 حتااولون إرجاههااح أي هاام حماااولدكم إرجاههاا منا( الع ااور ا وف ودفا  ها(ا اإلشاكال وجااون  ويا  (ترجعوداا) كعااا 

 دلة  هلى ت لةمكم تعا إمكان إرجاههاح وما ذلك إال لوجون خروجها من حةاة ا همال إف حةاة امزاء. 
   
 

 4288صفحة : 
 
دار إذا تلغل الرو  احللقوم وأص  تركة  ه(ك امملة: فإذا كندم صادقني يف أ كم غري ماينني فلوال حاولدم هنا ك  حم  

أن ترجعوها إف مواقعها من أجزاء ج اك فما صرفكم هن حماولة ذلك إال العلم الاروري أبن الارو  ذاهباة ال حمالاة. فاإذا 
 هلمل ه(ا اتاح لك ا دظام اآلية الأ  ظمل  ظما تايعا من اإلحازح وأدمج يف دلةلها ما هو تكملة لإله از. 
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م اادعم  يف الدع ةااز  ن ا اااوض إذا مل يفعاا  مااا حاامل هلااى فعلااه فقااا أظهاار ه اازك والفعاا   و(لااوال) حاار  حتاااةمل 
 ا اوض هلةه هو (ترجعودا)ح أي حتاولون رجوهها. 

 و(إذا تلغل) ظر  مدعلق ن(ترجعودا) مقام هلةه لدهويله والديويق إف الفع  ا اوض هلةه.  
ماان العبااارات لظهااور أن الااأ تبلااغ احللقاوم حاا(  إحااازا حنااو قولااه تعاااف والاامري امل اادرت يف (تلغاال) هايااا هلااى مفهاوم  

 (حىت توارت ابحل ان) أي اليمم. 
 و(ال) يف (احللقوم) للعها امن ي.  
ورلة (وأ دم حةنئ( تنظرون) حال من ضمري (تلغل) ومفعول (تنظرون) حم(و  تقايرك: تنظرون صاحبهاح أي صاح   

حنن أقرن إلةاه)ح وفايااة ها(ك احلاال حتقةاق أن هللا صارفهم هان حماولاة إرجاههاا ما  شااة أسافهم الرو  تقرينة قوله تعاك (و 
 ملوت ا هزة. 

 ورلة (وحنن أقرن إلةه منكم) يف موض  احلال من مفعول (تنظرون) ا (و ح أو معرتضة والواو اهرتاضةة.  
 نا ا دار وهو حاور الد ريف  حواله الباطنة. وأ  ما كا ل فهي احرتاس لبةان أن ةة حاورا أقرن من حاورهم ه 
وقرن هللا: قرن هلم وقارة هلى حا قوله (وجاء رتك)ح أو قرن ماليكده املرسلني لدنفة( أمرك يف احلةاة واملوت هلى حا  

 قوله (ولقا جئناهم تكدان)ح أي جاءهم جربي  تكدانح قال تعاف (حىت إذا جاءهتم رسلنا يدوفودم). 
ولكن ال تب رون) معرتضة تني رلة (وحنان أقارن إلةاه مانكم) ورلاة (فلاوال أن كنادم غاري مااينني) وكلماة (فلاوال) ورلة ( 

 الثا ةة  كةا لفظي لنظريها ال اتق أهةا لدبا هلةه رلة (ترجعودا) ل ول الف  . 
 ورلة (إن كندم غري ماينني) معرتضة أو حال من الواو يف (ترجعودا).  
ط (إن) حما(و  دل هلةاه فعا  (ترجعوداا). قاال اتان ه ةاة: وقولاه (ترجعوداا) ساا م اا ا جوتاة والبةاااانت وجاوان شار  

الاااأ تقداااااةها الدحاةااااااتح و(إذا) ماااان قولااااه (فلااااوال إذا تلغااال) و(إن) املدكااااررة ومحاااا  تعاااامل القااااول تعاااااا إحاااااز أو 
 اقدااابت اك. 

اينني) وهلاى الدف اري ا ول ملعاا (مااينني) يكاون وجاه إهاادة ها(ا ورلة (إن كندم صادقني) تةان مملة (إن كندم غري ما 
الياارط ماا  أ ااه ممااا اساادفةا ماان قولااه (إن كناادم غااري ماااينني) هااو اإلمياااء إف فاارض الياارط يف قولااه (إن كناادم غااري ماااينني) 

البعااح وهلاى الوجاه ابلن بة ملا يف  فم ا مر وأن اليرط يف قوله (إن كندم صادقني) هو فارض وتقااير ال وقاوأ لاه  فاي 
الثاين يرج  قوله (إن كنادم صاادقني) إف ماا أفاادك الدحااةملح وموقا  فااء الدفريا  مان إرادة أن قابمل ا روا  لد خريهاا إف 

 يوم امزاءح أي إن كندم صادقني يف  في البعا وامزاء. 
 (إذا تلغل احللقوم). وضمري الد  ةا يف قوله (ترجعودا) هايا إف الرو  الاال هلةه الداء يف قوله  
ومعا االسدارا  يف (ولكن ال تب رون) راج  إف قوله (وحنن أقرن إلةه منكم) لرف  تاوهم قايا : كةاف يكاون أقارن إف  

 ا دار من العواد احلافني حوله وهم يرون شةئا غريهم يدب  ذلك أبدم حم وتون هن رؤية أمر هللا تعاف. 
 ةح والواو اهرتاضةة. ومفعول (تب رون) حم(و  دل هلةه قوله (وحنن أقرن إلةه). ورلة (ولكن ال تب رون) معرتض 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ومعا (ماينني) مازين هلى أهمالكم. وهلى ه(ا املعا محله رهور الندقامني من املف رين اتن هباس وماها وجاتر تن  
الفراء والزخميري (ماينني) كعا: هبةا هللح زيا واحل ن وقدادةح وهلةه رهور املف رين من املد خرين هلى اإلرالح وف رك 

 من قوهللام: دان ال ل ان الرهةةح إذا ساسهمح أي غري مرتوتني وهو تعةا هن ال ةا . 
واهلام أن قولااه (إن كناادم غااري ماااينني) فاارض وتقاااير  (إن) فةااه كنزلاة  لااو  ح أي لااو كناادم غااري مااايننيح أي غااري ماازيني  

 هلى ا همال. 
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وأساانا فعاا  (إن كناادم غااري ماااينني) إف املخاااطبني تااامري املخاااطبنيح دون أن يقااول: إن كااان الناااس غااري ماااينني  ن   

املخاطبني هم ال(ين  ج  إ كارهم البعا ساةق ها(ا الكاالم. واملعاا: لاو كنادم أ ادم وكاان النااس غاري مااينني ملاا أخرجال 
تفريق ذينك اإللفني لوال غارض ساامح وهاو وضا  كا  رو  فةماا يلةاق ناا مان ا روا  من ا ج اد إذ ال فاياة حت   من 

هامل اخللود جزاء هلى ا همالح ول(لك أوثر لفظ (غري ماينني) دون أن يقال: غري مبعوثني أو غري معاادينح وإن كاان ال 
 هبا. يلزم من  في اإلدا ة  في البعا فإ ه حوز أن يكون تعا تال جزاء لكن ذلك ال ياهى   ه 

 فقوله (أن كندم غري ماينني) إمياء إف أن الغرض من سو  ه(ا الالة  إت ال إ كارهم البعا ال(ي هو حلكمة امزاء.  
وماان م ااددبعات هاا(ا الكااالم أن يفةااا اإلمياااء إف حكمااة املااوت ابلن اابة لإل  ااان   ااه لدخلااةع ا روا  ماان هاا(ك احلةاااة  

تاية احلق الأ جتري فةها أحاوال ا روا  هلاى ماا يناسا  سالوكها يف احلةااة الاا ةاح كماا الزايلة اململوءة ابطال إف احلةاة ا 
أشار إلةه قوله تعاف (أفح بدم أمنا خلقناكم هبثا وأ كم إلةنا ال ترجعون)فةقداي أ اه لاوال أ كام مااينون ملاا ا دزهناا ا روا  

 اااين لااةم كااالرو  احلةااواينح فدكااون اآليااة مياادملة هلااى ماان أج ااادها تعااا أن جعلناهااا فةهااا و تقةناهااا  ن الاارو  اإل 
دلةلني: أحامها حباا  الرتكةا ح واآلخار ك اددبعاته الاأ أوما  إلةهاا قولاه (إن كنادم غاري مااينني). والغارض ا ول هاو الا(ي 

 ذي  تقوله (إن كندم صادقني). 
جع  يف الكيا  مهة  اآلياة ي ا  إف إت اال ه(ا تف ري اآلية ال(ي  ةط أبوفر معا ةها داللة واقدااء وم ددبعات. و  

ما يعدقاك الاهريونح أي ال(ين يقولون  منوت وحنةا وما يهلكنا إال الااهر  ح  دام  فاوا أن يكو اوا هباادا هلل. وجعا  معاا 
ي أو (ماينني) مملوكني هللح وت(لك ف رك الفراء وقاال اتان ه ةاة: إ اه صاح ماا يقاال يف معاا اللفظاة هنااح ومان هارب ك ااز 

 كحاس ح فل(لك هنا قلق. وقلل: يف كالمه  ظر ظاهر. 
وجعا  الزخميااري تفريعاه هلااى ماا حكااي ماان كالمهام ال اااتق مبنةاا هلااى أن مااا حكاي ماان كالمهام يف ا  ااواء والدكاا(ي   

يفاااي إف ماا(ه  الدع ةاا ح فاساادال هلااةهم تااالة  يقداااي وجااود اخلااالق وهااو كلااه انء هاان مهةاا  اآليااة  ن الاهريااة ال 
 ندحلها رة  العرن ت  هي حنلة طوايف قلةلة منهم وانء هن مدعار  ألفاظها وهن ترتة  اسداالهللاا. ي
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[ ف االم لاك 90[ وأماا إن كاان مان أصاحان الةماني]89[ فارو  ور اان وجناات  عاةم]88ف ما إن كان من املقرتني] 
[) ملااا 94[ وت الةة جحاةم]93][ فنازل مان محااةم92[ وأمااا إن كاان مان املكاا(تني الااالني]91مان أصاحان الةماني]

اقداى الكالم حب(افرك أن اإل  ان صاح  الرو  صاير إف امزاء فرأ هلةه إرال أحوال امزاء يف مرات  الناس إراال ملا 
 سبق تف ةله تقوله (وكندم أزواجا ثالثة) إف قوله (ال ابرد وال كر،) لةكون ه(ا ف(لكة لل ورة وردا لع زها هلى صارها. 

 ري (إن كان) هايا إف ما هاد إلةه ضمري (إلةه) من قوله (وحنن أقرن إلةه منكم). فام 
واملقرتااون هاام ال اااتقون الاا(ين تقااام ذكاارهم يف قولااه تعاااف (وال اااتقون ال اااتقون أولئااك املقرتااون) وأصااحان الةمااني قااا  

 تقام. واملك(تون الاالون: هم أصحان اليمال املدقام ذكرهم. 
ف من هؤالء جزاء مل ي(كر له فةما تقام لةاام إف ماا أهاا لاه فةماا تقاام هلاى طريقاة القارآن يف توزيا  وقا ذكر لك  صن 

 الق ة. 
والرو : تفدح الراء يف قراءة اممهورح وهو الراحاةح أي فارو  لاهح أي هاو يف راحاة و عاةمح وتقاام يف قولاه (وال تة ساوا مان  

تام الاراء. ورويال ها(ك القاراءة هان هايياة هان النايب صالى هللا هلةاه رو  هللا) يف سورة يوسف. وقرأك رويم هن يعقون 
وسااالم هناااا أيب داود والرتمااا(ي والن ااااييح أي أن رساااول هللا صااالى هللا هلةاااه وسااالم روي هناااه الوجهااااتح فاملياااهور روي 

 مدواتراح واآلخر روي مدواتر وابآلحادح وكالمها مراد. 
معهاا الر اان وهاو ال ةا  وجناة النعاةم. وقاا ورد يف حاايا آخار:  أن رو  ومعا اآلياة هلاى قاراءة ضام الاراء: أن روحاه  

املؤمن خترج طةبة  . وقة : أطلق الرو  تام الراء هلى الرمحة  ن من كان يف رمحة هللا فهو احلي حقاح فهاو ذو رو ح أماا 
  ه يدما املوت فال حاك. من كان يف الع(ان فحةاته أق  من املوتح فقال تعاف (ال ميوت فةها وال  ةي)ح أي  
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والر ااان: شاا ر لورقااة وقااابا ه رايحااة ذكةااة شااايا اخلااارة كا اال ا ماام تاازين تااه مااالم اليااران. قااال احلريااري  وطااورا   

 ي دبزل الااننح ومرة ي دنيق الر ان  وكا ل ملو  العرن تدخ(كح قال الناتغة:          
باس  وتقام هناا قولاه تعااف (واحلا  ذو الع اف والر اان) يف ساورة الارمحن فدخ ة اه ابلا(كر  ةون ابلر ان يوم ال   

قب  ذكر امنة الأ حتدوي هلةه إمياء إف كرامدهم هنا هللاح مث  قوله (واملاليكة ياخلون هلةهم مان كا  ابن ساالم هلاةكم 
 كا صربس فنعم هقىب الاار). 

لاأ هاي كعاا: مهماا يكان شايء. وف ا  تاني (ماا) املداامنة معاا اسام شارط وتاني ورلة (فرو  ور اان) جاوان (أماا) ا 
فع  شرط وتني اموان تيرط آخر هو (إن كان من املقرتني)  ن االسدعمال جرى هلاى لازوم الف ا  تاني (إماا) وجواناا 

 اصال كةف كان. تفاص  كراهةة ات ال فاء اموان أبداة اليرط ملا الدزموا ح(  فع  اليرط ف قاموا مقامه ف
 وجوان (إن) اليرطةة حم(و  أغا هنه جوان (إما).  
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 وك(لك قوله (ف الم لك من أصحان الةمني).  
وال الم: اسم لل االم مان املكاروكح وي لاق هلاى الدحةاةح والاالم يف قولاه (لاك) لالخد ااو. والكاالم إراال للدنوياه نام  

  ام  ك  م(ه . وهلو مرتبدهم وخالصهم من املكارات لد(ه   فم ال
واخدلاف املف اارون يف قولااه (ف ااالم لااك ماان أصااحان الةمااني) فقةاا : كااا  اخل ااان موجهااة لغااري معاانيح أي لكاا  ماان  

ي اام  هاا(ا اخلاارب. واملعااا: أن ال ااالمة احلاصاالة  صااحان الةمااني ت اار ماان يبلغهااا أمرهااا. وهاا(ا كمااا يقااال: انهةااك تااهح 
ى املثا  ف اوي مناه تعااهح وأصاله: فلهام ال االمة ساالمة ت ار مان تلغاه وح بك تهح و (من) اتداايةةح واللفاظ جارى مار 

 حايثها. 
وقةاا : اخل ااان للناايب صاالى هللا هلةااه وساالم وتقرياار املعااا كمااا تقااام  ن الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم ي اار كااا ينالااه أهاا   

ى تقااير القاولح أي فةقاال لاه: اإلسالم مان الكراماة هناا هللا وهام ممان مشلهام لفاظ (أصاحان الةماني). وقةا : الكاالم هلا
 سالم لكح أي تقول له املاليكة. 

و(ماان أصااحان الةمااني) خاارب مبداااأ حماا(و ح أي أ اال ماان أصااحان الةماانيح و(ماان) هلااى هاا(ا تبعةاااةةح فهااي تيااارة  
للمخاط  هناا البعاا هلاى حناو قولاه تعااف (واملاليكاة يااخلون هلاةهم مان كا  ابن ساالم هلاةكم كاا صاربس فانعم هقاىب 

 لاار). ا
وقة : الكا  خ ان ملن كان من أصحان الةمني هلى طريقة االلدفات. ومقداى الظاهر أن يقال: ف االم لاهح فعاال  

إف اخل ان السدحاار تلك احلالة اليريفةح أي فة لم هلةه أصحان الةمني هلى حنو قوله تعااف (وحتةادهم فةهاا ساالم) 
 أه  منزلدهمح و(من) هلى ه(ا اتداايةة.  أي يبادرو ه ابل المح وه(ا كناية هن كو ه من

 فه(ك حمام  هللا(ك اآلية ي دخلع من مموهها معا الرفعة والكرامة.  
 واملك(تون الاالون: هم أصحان اليمال يف الق م ال اتق ف أزواج ثالثة.  
تون) ملراهااة ساب  وقام هنا وصف الدك(ي  هلى وصف الاالل هكم ما تقام يف قوله (مث أ كم أيها الااالون املكا( 

ماا انهللاام مان العا(ان وهاو الدكا(ي ح  ن الكااالم هناا ها(ان قاا حاان حةناه وفااات وقال احلا(ر مناه فباني ساب  هاا(انم 
 وذكروا ابل(ي أوقعهم يف سببه لةحع هللام أمل الدنام. 

 (هاا(ا  اازهللام يااوم والناازل: مااا يقااام للاااةف ماان القاارىح وإطالقااه هنااا هتكاامح كمااا تقااام قريبااا يف هاا(ك ال ااورة كقولااه تعاااف 
 الاين). 

والد االةة: م ااار صااالك امليااادح إذ أحرقااه وشااواكح يقااال: صاالى اللحاام ت االةةح إذا شااواكح وهااو هنااا ماان الكااالم املوجااه  
 إليهامه له ي لى له اليواء يف  زله هلى طريقة الدهكمح أي  رقوا نا. 

 لع(ان اآلخرة. وامحةم: ي لق هلى النار املؤج ةح وي لق هلما هلى جهنم دار ا 
 [) ت(ية  ممة  ما اشدملل هلةه ال ورة من املعاين املثبدة. 95(إن ه(ا هللاو حق الةقني] 
 واإلشارة إف ذلك تد وي  امل(كور من حتقةق حق وإت ال ابط .  
 واحلق: الثاتل. والةقني: املعلوم جزما ال(ي ال يقب  الديكةك.  
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ةقني) من إضاافة ال افة إف املوصاو ح أي هللااو الةقاني احلاق. وذلاك أن اليايء إذا كاان كاامال يف وإضافة (حق) إف (ال  

 وهه وصف أب ه حق ذلك امنمح كما يف احلايا   تعثن معكم أمةنا حق أمني  . فاملعا: أن ال(ي ق  نا هلةك يف 
(ا الوصاف إف توكةاا الةقانيح فهاو كنزلاة ذكار ه(ك ال ورة هو الةقني حق الةقنيح كما يقال: زيا العامل حق هامل. ومالل ها

مراد  الييء وإضافة املرتادفني تفةا معا الدوكةاح فل(لك ف روك كعا: أن ه(ا يقني الةقني وصوان ال وان.  ريا: أ ه 
 داية ال وان. قال اتن ه ةة: وه(ا أح ن ما قة  فةه. 

ه هلااى معااا الاالم تدقاااير: هللاااو حاق ا ماار الةقاانيح وسااة يء وحاوز أن تكااون اإلضااافة تةا ةاة هلااى معااا (مان)ح وحقةقداا  
  ظري ه(ا الرتكة  يف سورة احلاقة. وس تني هنالك ما يزيا هلى ما ذكرته هنا فا ظرك هنالك. 

 وقا اشدم  ه(ا الد(ية  هلى أرتعة مؤكاات وهي:  إنح والم االتدااءح وضمري الف  ح وإضافة شبه املرتادفني  .  
[) تفري  هلى حتقةق أن ما ذكر هو الةقني حقا ف ن ما ذكار ييادم  هلاى هظاةم صافات 96تك العظةم](ف بح ابسم ر  

هللا وتاااي  صاانعه وحكمدااه وهالااهح ويبياار الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم وأمدااه كراتاا  ماان الياار  وال ااالمة هلااى مقااادير 
م كااان حقةقااا أبن يااؤمر تد اابةح هللا ت ااابةحا درجاااهتم وتنعمااة الن اااة ممااا ي ااري إلةاااه امليااركون ماان سااوء العاقبااةح فااال جااار 

اسدحقه لعظمدهح والد ابةح ثنااءح فهاو يداامن محااا لنعمداه وماا هااى إلةاه مان طار  اخلاريح وقاا مااى تف اة  القاول يف 
  ظريك من ه(ك ال ورة. 

 ت م هللا الرمحن الرحةم  
 سورة احلايا  
  يف حايا إسالم همر تان اخل اان هناا ال ارباين والبازاز ه(ك ال ورة ت مى يف هها ال حاتة (سورة احلايا)ح فقا وق 

أن همر دخ  هلى أخده قب  أن ي لم فإذا صحةفة فةها أول سورة احلاياا فقارأك حاىت تلاغ (آمناوا ابهلل ورساوله وأ فقاوا مماا 
تعااف  جعلكم م دخلفني فةه) ف سلمح وك(لك مسةل يف امل ااحف ويف كدا  ال انةح لوقاوأ لفاظ (احلاياا) فةهاا يف قولاه

 (وأ زلنا احلايا فةه أبس شايا). 
وه(ا اللفظ وإن ذكر يف سورة الكهف يف قوله تعاف (آتوين زتار احلاياا) وهاي سااتقة يف النازول هلاى ساورة احلاياا هلاى  

املخدارح فلم ت م ته  دا مسةل ابسم الكهف لالهدناء تق ة أه  الكهافح و ن احلاياا الا(ي ذكار هناا ماراد تاه حاياا 
  من سةو  ودروأ وخوذح تنويها ته إذا هو أثر من آاثر حكمة هللا يف خلق مادته وإهللاام الناس صنعه لدح ا  تاه ال ال

 مناف  لد يةا الاين ودفاأ املعداين كما قال تعاف (فةه أبس شايا ومناف  للناس ولةعلم هللا من ين رك ورسله ابلغة ). 
ي مل خيدلاف مثلاه يف غريهااح فقاال اممهاور: ما ةاة. وحكاى اتان ه ةاة ويف كون ه(ك ال ورة ما ةة أو مكةة اخادال  قاو  

هن النقااش: أن ذلاك إرااأ املف ارينح وقاا قةا : إن صاارها مكاي ملاا رواك م الم يف صاحةحه والن اايي واتان ماجاة هان 
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نوا أن ختيا  قلاونم لا(كر هبا هللا تن م عود أ ه قال  ما كان تني إسالمنا وتني أن هاتبنا هللا ن(ك اآلية (أمل إين لل(ين آم
 هللا) إف قوله (وكثري منهم فاسقون) إال أرت  سنني  . هبا هللا تن م عود أول الناس إسالماح فدكون ه(ك اآلية مكةة. 

وه(ا يعارضه ما رواك اتن مردويه هن أ م واتن هباس: أن  زول ه(ك اآلية تعا ثالث هيرة سنة أو أرتا  هيارة سانة مان  
رآنح فة ار إف امم  تني الروايدني أو الرتجةحح ورواية م لم وغريك هن اتن م عود أصح سنااح وكالم اتن اتدااء  زول الق

م عود يرجح هلى ما روي هن أ م واتن هباس   ه أقاام إساالما وأهلام تنازول القارآنح وقاا هلمال آ فاا أن صاار ها(ك 
ييبه صارها أن يكون مكةاا وهللا أهلامح وال خاال  أن ال ورة كان مقروءا قب  إسالم همر تن اخل ان. قال اتن ه ةة  

 فةها قرآان ما ةا  اك. 
وروي أن  زوهللاا كان يوم ثالاثء اسدنادا إف حايا ضاعةف رواك ال ارباين هان اتان همار ورواك الاايلمي هان جااتر تان هباا  

 هللا. 
(وإن هللا تكام لارؤو  رحاةم) وأن ماا  وأقول ال(ي يظهر أن صارها مكي كما تومسه اتان ه ةاة وأن ذلاك يندهاي إف قولاه 

تعااا ذلااك تعاااه  اازل ابملاينااة كمااا تقداااةه معا ةااه مثاا  حكايااة أقااوال املنااافقنيح وتعاااه  اازل ككااةمث  آيااة (أمل إين للاا(ين 
آمنوا) اآلية كما يف حايا م لم. وييابه ان يكاون آخار ال اورة قولاه (إن هللا قاوي هزياز)  ازل ابملايناة أحلاق نا(ك ال اورة 

 ةف من النيب صلى هللا هلةه وسلم يف خالهللاا أو يف آخرها. تدوق
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قلل: وفةها آية (ال ي دوي منكم من أ فق قب  الفدح) اآليةح وساواء كاان املاراد ابلفادح يف تلاك اآلياة فادح مكاة أو فادح   

كاون ما ةاة فاال ينبغاي االخادال  يف أن احلايبةة. فإ ه أطلق هلةه اسم الفدح وته مسةل (سورة الفدح)ح فهاي مدهةناة  ن ت
 معظم ال ورة ماين. 

وروي أن  زوهللاا كان يوم الثالاثء اسدنادا إف حايا ضعةف رواك ال رباين هن اتن همر ورواك الايلمي هان جااتر تان هباا  
 هللا. 
فقالوا:  زلل تعاا ساورة  وقا هات ال ورة اخلام ة والد عني يف ترتة   زول ال ور جر  هلى قول اممهور: إدا ما ةة  

الزلزال وقب  سورة القدالح وغ(ا روهي قول اتن م عود: إدا  زلل تعا البعثة أبرتا  سانني. وماا روي مان أن ساب  إساالم 
همر تن اخل ان أ ه قرأ صحةفة  خده فاطمة فةها صار سورة احلايا مل ي دقم ها(ا العاا  ن العاربة ككاان  ازول ال اورة 

 ك  موضعها يف ها  زول ال ورة. ال  زول آخرها فةي
وهلى قول اتن م عود يكون اتدااء  زوهللاا آخر سنة أرت  من البعثة فدكون من أقام ال ور  ازوال فدكاون  زلال قبا  ساورة  

 احل ر وتعا غافرح فالوجه أن معظم آ هتا  زل تعا سورة الزلزال. 
 يف ها أه  الب رة والكوفة ت عا وهيرين. وهات آيها يف ها أه  املاينة ومكة واليام ةاان وهيرينح و  
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وورد يف فالها م  غريها من ال ور املفددحة ابلد ابةح ماا رواك أتاو داود والرتما(ي والن اايي هان العارابض تان ساارية  أن  
الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم كااان يقاارأ ابمل اابحات قباا  أن يرقااا ويقااول: إن فااةهن قةااة افااا  ماان ألااف آيااة  وقااال الرتماا(ي 

 يا ح ن غري . حا
وظن اتن كثري أن اآلية املياار إلةهاا يف حاايا العارابض هاي قولاه تعااف (هاو ا ول واآلخار والظااهر والبااطن وهاو تكا   

 شيء هلةم) ملا ورد يف اآلاثر من كثرة ذكر رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم إ ها. 
  
 أغراضها  
جبااالل هللا تعاافح وصاافاته العظةماةح وساعة قارتااه وملكوتاهح وهمااوم  ا غاراض الاأ اشاادملل هلةهاا هاا(ك ال اورة: الدا(كري 

ت رفهح ووجون وجودكح وسعة هلمهح وا مر ابإلمياان توجاودكح وكاا جااء تاه رساوله صالى هللا هلةاه وسالمح وماا أ ازل هلةاه 
 من اآل ت البةنات. 

 رأفده  لقه. والدنبةه ملا يف القرآن من اهللااي وسبة  الن اةح والد(كري ترمحة هللا و  
 والدحريمل هلى اإل فا  يف سبة  هللاح وأن املال هرض زاي  ال يبقى منه ل احبه إال ثوان ما ا فق منه يف مرضاة هللا.  
 والدخلع إف ما أها هللا للمؤمنني واملؤمنات يوم القةامة من خري وضا ذلك للمنافقني واملنافقات.  
 اوة القل  الأ وق  فةها أه  الكدان من قبلهم من إمهال ما جاءهم من اهللااى وحت(ير امل لمني من الوقوأ يف مهواة ق 

 حىت ق ل قلونم وجر ذلك إف الف و  كثريا منهم. 
 والد(كري ابلبعا.  
 والاهوة إف قلة االكرتاث ابحلةاة الفا ةة.  
 لناس هلى العال العام. وا مر ابل رب هلى النواي  والدنويه حبكمة إرسال الرس  والكد  إلقامة أمور ا 
 واإلمياء إف فا  امهاد يف سبة  هللا.  
 وتنظري رسالة حمما صلى هللا هلةه وسلم ترسالة  و  وإتراهةم هلةهما ال الم هلى أن يف ذريدهما وهداين وفاسقني.  
سااالمح وأن أتباهااه  وأن هللا أتبعهمااا ترساا  آخاارين ماانهم هة ااى هلةااه ال ااالم الاا(ي كااان آخاار رسااول أرساا  تياارأ قباا  اإل 

 كا وا هلى سنة ن سبقهمح منهم مؤمن ومنهم كافر. 
مث أهان ابمل المني أن خيل اوا اإلمياان تعريااا ابملناافقني ووهااهم حب ان العاقباة وأن هللا فاالهم هلاى ا مام  ن الفاا   

 تةاك يؤتةه من يياء. 
ل ااورة تاا(كر ت ابةح هللا وتنزيهااه مااؤذن أبن أهاام مااا [) افددااا  ا1(سابح هلل مااا يف ال ااماوات وا رض وهااو العزياز احلكااةم] 

اشدملل هلةه إثبات وصف هللا ابل فات املةلة املقداةة أ ه منزك هما ض  يف ش  ه أه  الاالل من وصافه كاا ال يلةاق 
ياة وحناوهم جباللهح وأول الدنزيه هو  في اليريك له يف اإلهللاةة فإن الوحاا ةة هي أكرب صافة ضا  يف كنههاا املياركون واملا و 

من أه  الدثنةة وأصحان الدثلةا والربامهةح وهي ال فة الأ ينبئ هنها امسه العلم أهين (هللا) ملاا هلمال يف تف اري الفاحتاة 
 من أن أصله اإللهح أي املنفرد ابإلهللاةة. 
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أييت تةا اه فكا ال ها(ك الفاحتاة تراهاة  وأتب  ه(ا االسم ت فات راب ةة تال هلى كمال هللا تعاف وتنزهه هان الانقع كماا  

اسدهالل هللا(ك ال ورةح ول(لك أتب  امسه العلم تعير صفات هي جامعة ل فات الكمال وهي: العزيازح احلكاةمح لاه ملاك 
ال ماوات وا رضح  ةيح وميةلح وهو هلى ك  شيء قاايرح وهاو ا ولح واآلخارح والظااهرح والبااطنح وهاو تكا  شايء 

 هلةم. 
الد بةح ت ةغة املاضي للااللة هلى أن تنزيهه تعاف أمار مقارر أمار هللا تاه هباادك مان قبا  وأهللاماه النااس وأودأ وصةغ فع   

داليله يف أحوال ما ال اخدةار لهح كما دل هلةه قولاه تعااف (وهلل ي ا ا مان يف ال اماوات وا رض طوهاا وكرهاا وظالهللاام 
 اك ولكن ال تفقهون ت بةحهم). ابلغاو واآلصال) وقوله (وإن من شيء إال ي بح حبم

 ففي قوله (سبح) تعريمل ابمليركني ال(ين أمهلوا أهم الد بةح وهو ت بةحه هن اليريك والنا.  
والالم يف قولاه (هلل) الم الدبةاني. وفايااهتا ز دة تةاان ارتبااط املعماول تعاملاه  ن فعا  الد ابةح مدعاا تنف اه ال  دااج إف   

(فاساا ا لااه وساابحه)ح فااالالم هنااا  ظااريك الااالم يف قااوهللام: شااكرت لااكح و  ااحل لااكح وقولااه  الدعايااة حباار ح قااال تعاااف
 تعاف (و قاس لك)ح وقوهللام سقةا لك ورهةا لكح وأصله: سقةك ورهةك. 

و(مااا يف ال ااماوات وا رض) يعاام املوجااودات كلهااا فااإن (مااا) اساام موصااول يعاام العقااالء وغااريهمح أو هااو خاااو تغااري  
هلااى الدغلةاا ح وكلهاااا دال هلااى تنزياااه هللا تعاااف هاان الياااريك فمنهااا داللااة ابلقاااول كد اابةح ا  بةااااء العقااالء ف اارى هناااا 

واملؤمننيح ومنها داللة ابلفع  كد ابةح املاليكاةح ومنهاا داللاة تياهادة احلاال كماا تنبائ تاه أحاوال املوجاودات مان االفدقاار 
ات وا رض) خم وصاا كان يدا ىن مانهم الن اق ابلد ابةح وهام إف ال ا   املنفارد ابلدااتريح فاإن جعا  هماوم (ماا يف ال اماو 

 العقالء كان إطال  الد بةح هلى ت بةحهم حقةقة. 
 وإن مح  العموم هلى ظاهرك لزم  وي  فع  (سبح) كا ييم  احلقةقة واجملاز فةكون م دعمال يف حقةقده وجازك.  
 اإلهللاةة. والعزيز: ال(ي ال يغل ح وه(ا الوصف ينفي وجود اليريك يف  
و(احلكااةم) املوصااو  ابحلكمااةح وهااي وضاا  ا فعااال حةااا يلةااق ناااح وهااي أياااا العلاام الاا(ي ال خي اائ وال يدخلااف وال  

 اااول دون تعلقاااه ابملعلوماااات حايااا ح وتقااااما يف ساااورة البقااارة. وهااا(ا الوصاااف يثبااال أن أفعالاااه تعااااف جارياااة هلاااى هتةئاااة 
 هززها هللا  رشادك تواس ة اليراي .  املخلوقات ملا ته إصاتة ما خلقل  جلهح فل(لك

[) اساادئنا  اتداااايي تاا(كر صاافة هظةمااة ماان 2(لااه ملااك ال ااماوات وا رض  ةااي ومياال وهااو هلااى كاا  شاايء قاااير] 
 صفات هللا الأ مدعلقها أحوال الكاينات يف ال ماوات وا رض وخاصة أه  اإلدرا  منهم. 

اف  ن من له ملك العوامل العلةا والعامل الا ةوي حقةق أبن يعار  النااس ومامون ه(ك امملة يؤذن تدعلة  ت بةح هللا تع 
 صفات كماله. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وأفااد تعرياف امل انا ق اار امل انا هلاى امل اانا إلةاه وهاو ق ار ادهااايي لعاام االهداااء كلااك غاريك يف ا رض إذ هاو ملااك  
 ماان ياااتر هللااام  ظااام اململكااة ماان وزراء انقااع فااإن امللااو  مفرتقااون إف ماان ياااف  هاانهم العااوادي اب حااال  وامناااح وإف

وقااوادح وإف أخاا( امباياااة وامزيااة وحنااو ذلاااكح أو هااو ق اار حقةقااايح إذ اهدااربت إضااافة (ملاااك) إف ممااوأ (ال اااماوات 
 وا رض) فإ ه ال ملك ملالك هلى ا رض كلها تله ال ماوات معها. 

 وه(ا معا صفة تعاف (امللك)ح وتقام يف آخر سورة آل همران.  
ورلة ( ةي وميةل) تال اشدمال من مامون (له ملك ال ماوات وا رض) فإن اإلحةاء واإلماتة ما ييدم  هلةه معا  

ملك ال ماوات وا رض  دا من أحوال ما هلةهاح وخت ةع ه(ين ابل(كر لالهدمام نما لاااللدهما هلاى دقةاق احلكماة 
 ال ي اد ة  املخلاو  ادهااء أن هللاام هماال فةهمااح وللدا(كري تاالة  يف الد ار  يف ال اماء وا رض ولظهاور هااذين الفعلاني

مكان البعا ال(ي جحاك امليركونح وللدعريمل  ت ال زهمهام إهللاةاة أصانامهم كماا قاال تعااف (وال ميلكاون ماو  وال حةاا 
 وال  يورا)ح ومن ه(ين الفعلني جاء وصفة تعاف ت فة (ا ةي واملمةل). 

 ماتة هنا قوله تعاف (وكندم أموا  ف حةاكم) يف أول سورة البقرة. وتقام ذكر اإلحةاء واإل 
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ورلة (وهو هلى ك  شيء قاير) تفةا مفااد الدا(ية  مملاة ( ةاي وميةال) لدعماةم ماا دل هلةاه قولاه ( ةاي وميةال) مان   

  أن يكاون مف اوال لق اا إيثاار اإلخباار تةان رلة (له ملك ال ماوات وا رض)ح وإمناا ه فال ابلاواو وكاان حاق الدا(ية
 هن هللا تعاف تعموم القارة هلى ك  موجودح وذلك ال يفةل ق ا الد(ية ح  ن الد(ية      ابملعا. 

(هو ا ول واآلخر والظاهر والباطن) اسدئنا  يف سةا  تبةني أن له ملك ال ماوات وا رضح أبن ملكاه دايام يف هماوم  
يف ك  ا حوالح إذ هو ا ول ا زيلح وأ ه م دمر من قب  وجود ك  حماث ومن تعاا فناياه إذ هللا ا زمان وت ر  فةهما 

هو الباقي تعا فناء ما يف ال ماوات وا رض وذلك يظهر من داللة اآلاثر هلاى املاؤثر فاإن داليا  ت ارفه ظااهرة للمدب ار 
 هن احلم وذلك معا (الباطن) تعاف كما سة يت.  ابلعق  وهو معا (الظاهر) كما أييتح وأن كةفةات ت رفاته حم وتة

فامري (هو) لةم ضمري ف   ولكنه ضمري يعرب اسم اماللة الهدباران امملة م د  فة ولاو جعلداه ضامري ف ا  لكا ال  
 أوصا  (ا ول واآلخر والظاهر والباطن) أخبار هن ضمري (وهو العزيز احلكةم). 

 خبار هي صفات هلل تعاف. وقا اشدملل ه(ك امملة هلى أرتعة أ 
ف ما وصف (ا ول) ف ص  معناك ال(ي ح   قب  غريك يف حالة تبةنها إضافة ه(ا الوصف إف ما يال هلاى احلالاة مان   

زمان أو مكانح فقا يق  م  وصف (أول) لفظ يال هلى احلالة الأ كان فةها ال بقح وقا ي دال هلاى تلاك احلالاة مان 
) ال يدبني معناك إال كا يد   ته من الكالم وال يد اور إال ابلن ابة إف موصاو  آخار وهاو سةا  الكالمح فوصف (ا ول

 مد خر هن املوصو  ن(أول) يف حالة ما. 
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 فقول امرئ القةم:           
ومهله  اليعراء ذا  ا ول يفةا أن مهله  ساتق غريك من اليعراء يف اليعرح وقوله تعاف (ق  أي أمرت أن أكون أول   

من أسلم) أي أوهللام يف أتباأ اإلسالمح وقولاه (وال تكو اوا أول كاافر تاه)ح أي أوهللاام كفارا وقولاه (وقالال أوالهام  خاراهم)ح 
 أي أوالهم يف الاخول إف النار. 

وأشهر معاين ا ولةة هو ال بق يف املوجودح أي يف ضا العامح أال ترى أن رةا  ا حاوال الاأ ي ابق صااحبها غاريك فةهاا  
وجودات من الكةفةاتح فوصف هللا أب ه (ا ول) معناك: أ ه ال اتق وجاودك هلاى كا  موجاود وجاا أو ساةوجاح دون هي 

 خت ةع جنم وال  وأ وال صنفح ولكنه وصف   يب غري ذايت. 
 وهللا(ا مل ي(كر هللا(ا الوصف مدعلق  تك ر الالم  ح وال ما يال هلى مدعلق  ن املق ود أ ه ا ول تاون تقةةا.  
 يراد  ه(ا الوصف يف اص ال  املدكلمني صفة (القام). و  
واهلم أن ه(ا الوصف ي دلزم صفة الغا امل لقح وهي هام االحدةاج إف املخ عح أي خم ع خي  ه ابلوجود تاال  

 . من العامح  ن ا ول هنا معناك املوجود ل(اته دون سبق هامح وهام االحدةاج إف حم  يقوم ته قةام العرض ابموهر
وي دلزم ذلاك ا فارادك تعااف ت افة الوجاود   اه لاو كاان غاري هللا واجباا وجاودك ملاا كاان هللا موصاوفا اب ولةاةح فااملوجودات  

غااري هللا ممكنااةح واملمكاان ال يد ااف اب ولةااة امل لقااةح فلاا(لك تثباال لااه الوحاا ةااةح مث هاا(ك ا ولةااة يف الوجااود تقداااي أن 
ء هقلةا ت ريق االلدزام البني ابملعا ا هم  وهو ال(ي من ت ور ملزومه وت ورك امزم تثبل هلل رة  صفات الكمال اقداا

 ابملالزمة تةنهما). 
وأما وصف اآلخر فهو ضا ا ولح ف صله: هو امل بو  كوصو  ت فة مدحاث هنها يف الكالم أو ميار إلةها فةه كاا  

(هااو ا ول) كقولااه تعاااف (حااىت إذا اداركااوا فةهااا رةعااا قالاال  ياا(كر ماان مدعلااق تااهح أو يةةاازكح هلااى حنااو مااا تقااام يف قولااه
أخراهم  والهم) أي أخراهم يف اإلدرا  يف النارح وقول النيب صلى هللا هلةه وسلم  آخار أها  امناة دخاوال امناة...  اخلح 

 سح وهو وصف   يب. وقول احلريري يف املقامة الثا ةة  وجلم يف أخر ت الناس  ح أي امماهات ا خر ت يف املو 
ووصااف هللا تعااااف أب اااه (اآلخاار) تعاااا وصااافه أب اااه (ا ول) ماا  كاااون الوصااافني مدااااادين يقداااي ا فكاااا  جهاااة ا ولةاااة  

واآلخريااةح فلمااا تقاارر أن كو ااه ا ول مدعلااق توجااود املوجااودات اقداااى أن يكااون وصاافه ن(اآلخاار) مدعلقااا اب دقااال ذلااك 
دات يف ال ماء وا رضح وهاو معاا قولاه تعااف (يارث ا رض ومان هلةهاا) وقولاه الوجودح أي هو اآلخر تعا رة  املوجو 

 (ك  شيء هالك إال وجهه). 
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فدقاااير املعااا واآلخاار يف ذلااك أي يف اساادمرار الوجااود الاا(ي تقاارر توصاافه أب ااه ا ول. ولااةم يف هاا(ا إشااعار أب ااه زاياا    

لزوال ال م اتقة وال الدزامااح وها(ا هاو صافة البقااء يف اصا ال  املدكلماني. فالل ينداته العامح إذ ال ييعر وصف اآلخر اب
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معااا (اآلخااار) إف معااا  البااااقي  ح وإمنااا أوثااار وصااف (اآلخااار) ابلااا(كر أ ااه مقدااااى البالغااة لةااادم ال بااا  تاااني الوصااافني 
احلاوث هلاى خاال  يف تعةاني احلاوادث املداادينح وقا هلم هنا املدكلمني أن البقاء غري خمدع ابهلل تعاف وأ ه ال ينايف 

 الباقةةح  ال  وصف القام أب ه خمدع ابهلل تعاف ومدنا  م  احلاوث. 
 واهلم أن يف قوله (هو ا ول واآلخر) داللة ق ر من طريق تعريف جزيي امملة.  
وهو معاا البقااءح فاإن أرياا تاه ف ما ق ر ا ولةة هلى هللا تعاف يف صفة الوجود فظاهرح وأما ق ر اآلخرية هلةه يف ذلك  

البقااااء يف العاااامل الاااا ةوي هااارض إشاااكال املدعاااارض كاااا ورد مااان تقااااء ا روا ح وحاااايا  أن ه ااا  الااا(   ال يفاااا وأن 
اإل  ان منه يعاد  . ورف  ه(ا اإلشكال أن حع  الق ر ادهايةا لعام االهدااد تبقاء غريك تعاف   ه تقاء غاري واجا  تا  

 عاف. هو جبع  هللا ت
 وامم  تني وصفي (ا ول واآلخر) فةه حم ن ال با .  
و(الظاهر) ا رجح أ ه ميدق من الظهور ال(ي هو ضا اخلفاء فةكاون وصافه تعااف تاه ماازا هقلةااح فاإن إساناد الظهاور   

ف جامعاا ل اافده يف احلقةقاة هاو ظهااور أدلاة صاافاته ال(اتةاة  ها  النظاار واالساداالل والداااتر يف آ ت العاامل فةكاون الوصاا
النف ااةةح وهااي الوجااودح إذ أدلااة وجااودك تةنااة واضااحة ول اافاته ا خاارى ممااا دل هلةهااا فعلااة ماان قااارة وهلاام وحةاااة وإرادةح 
وصفات ا فعال من اخللق والرز  واإلحةاء واإلماتة كما هلمل يف قوله (هاو ا ول) هان الانقع أو ماا دل هلةهاا تنزيهاه 

 م والبقاء والغا امل لق وخمالفة احلوادثح وه(ا املعا هو ال(ي يناسبه املقاتلة ابلباط . هن النقع ك فة الوحاا ةة والقا
وحوز أن يكون ميادقا مان الظهاورح أي الغلباة كالا(ي يف قولاه تعااف (إدام إن يظهاروا هلاةكم يرراو كم)ح فمعاا وصافه  

 تعاف ن(الظاهر) أ ه الغال . 
ال هلى اهدبار حم ن اإليهامح وماا وقا  يف حاايا أيب هريارة يف صاحةح م الم مان وه(ا ال يناس  مقاتلده ن(الباطن) إ 

قول رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم  وأ ال الظااهر فلاةم فوقاك شايء  فمعاا فااء الدفريا  فةاه أن ظهاورك تعااف ساب  يف 
الكمالح فااللاة الفااء تفريا   ا دفاء أن يكون شيء فو  هللا يف الظهورح أي يف داللة ا دلة هلى وجودك وات افه ت فات

 ال تف ري. 
 و(الباطن) اخلفي يقال: ت نح إذا خفي وم ارك ت ون.  
 ومعا وصفه تعاف تباطن وصف ذاته وكنهه   ه حم ون هن درا  احلواس الظاهرة قال تعاف (ال تاركه ا ت ار).  
ابملعنةني ظهاور ال ياا ةاه ظهاور غاريكح وت و اه تعااف  والق ر يف قوله (الظاهر والباطن) ق ر ادهايي  ن ظهور هللا تعاف 

 ال ييبهه ت ون ا شةاء اخلفةة إذ ال م م   حا يف إدرا  ذاته وال يف معرفة تفاصة  ت رفاته. 
وامما  تااني وصاافه ن(الظاااهر) ابملعاا الااراجح و(الباااطن) كااامم  تااني وصافه ن(ا ول واآلخاار) كمااا هلمدااه آ فااا. ويف  

 حم ن م اتقة. امم  تةنهما 
وفاياااة إجااراء الوصاافني املداااادين هلااى اساام هللا تعاااف هنااا الدنبةااه هلااى هظاام شاا ن هللا تعاااف لةداااتر العاااملون يف مواقعهااا  

 واهلم أن الواوات الثالثة الواقعة تني ه(ك ال فات ا رت  مدحاة املعا تقداي ك  واحاة منها ه ف صفة. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



عناهااا الااللااة هلااى أ ااه امااام  تااني ممااوأ ال اافدني ا ولةااة واآلخريااة. والثالثااة هلااى أ ااه وقااال الزخميااري:  الااواو ا وف م 
امام  تني الظهور واخلفاءح وأما الوسا ى فعلاى أ اه اماام  تاني مماوأ ال افدني ا ولةاني ومماوأ ال افدني ا خاريني  اك. 

ول اآلخارح والظااهر البااطنح حبا(  واويان. واملعاا وهو الديبا ال داهي إلةه وال دلة  هلةه ولو أريا ذلك لقاال: هاو ا 
 ال(ي حاوله الزخميري: تقداةه معاين هاته ال فات تاون اخدال  معاين الواوات. 

[) ه ف هلى رلة (هو ا ول واآلخر) اخل ه فل صفة هلمه هلى صافة ذاتاهح وتقاام  ظاري 3(وهو تك  شيء هلةم] 
 ه(ك امملة يف أواي  سورة البقرة. 

 ال(ي خلق ال ماوات وا رض يف سدة أ م مث اسدوى هلى العرش)  (هو  
 

 4296صفحة : 
 
موقا  هاا(ك امملااة اسادئنا  كموقاا  رلااة (هاو ا ول واآلخاار) اآليااةح فها(ا اساادئنا  اثن مفةااا االساداالل هلااى ا فاارادك   

ل ماوات وا رض) ورلة (وهو هلى ك  تعاف ابإلهللاةة لةقلعوا هن اإلشرا  ته. ويفةا أياا تةا ةا ملامون رلة (له ملك ا
 شيء قاير)ح فإن ال(ي خلق ال ماوات وا رض قادر هلى هظةم اإلتااأ. 

 واالسدواء هلى العرش يثة  للملك ال(ي يف قوله (له ملك ال ماوات وا رض).  
 وه(ا معا امسه تعاف (اخلالق)ح وتقام قري  من ه(ك اآلية يف أواي  سورة ا هرا .  
م ماا يلااج يف ا رض وماا خياارج منهاا وماا يناازل مان ال ااماء وماا يعاارج فةهاا) اسادئنا  لدقرياار هماوم هلمااه تعااف تكاا  (يعلا 

شايء فكااان تةااان رلاة (وهااو هلااى كا  شاايء قاااير) ورلااة (وهاو تكاا  شاايء هلاةم) جااار  هلااى طريقاة النياار للااف هلااى 
 الرتتة ح وتقام  ظري ه(ك اآلية يف سورة سب  فا ظر ذلك. 

 [) ه ف معا خاو هلى معا مشله وغريك لق ا االهدمام ابملع و . 4معكم أينما كندم وهللا كا تعملون ت ري] (وهو 
 واملعةة يثة  كنايي هن العلم جبمة  أحواله.  
 و(أينما) ظر  مرك  من (أين) وهي اسم للمكانح و(ما) الزاياة للااللة هلى تعمةم ا مكنة.  
ت ري) تكملة ملامون (وهو معكم أينما كندم)ح وكان حقهاا أن ال تع اف وإمناا ه فال ترجةحاا  ورلة (وهللا كا تعملون 

 ما   ما حتدوي هلةه من اخلرب هن ه(ك ال فة. 
(له ملك ال ماوات وا رض)  ه(ا  كةا لنظريك ال(ي يف أول ه(ك ال ورة كرر لةبا هلةه قوله (وإف هللا ترج  ا مور)ح  

ل ورة مبنةا هلةه الد ر  يف املوجودات القاتلة للحةاة واملوت يف الا ةاح وكان ذكرك هنا مبنةا هلةه أن فكان ذكرك يف أول ا
 أمور املوجودات كلها ترج  إف ت رفه. 

 وتقا، امل نا لق ر اإلهللاةة هلةه تعاف فةفةا صفة الواحا.  
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ف اخلاااو ماان وجااه هلااى العااام منااه فةمااا [) ه ااف هلااى (لااه ملااك ال ااماوات وا رض) ه اا5(وإف هللا ترجاا  ا مااور] 
يدعلق اب مور امارية يف الا ةاح وه ف املغاير فةما يدعلق اب مور الأ جتري يوم القةامة هلاى ماا سةدااح يف تف اري معاا 

 (ا مور). 
 فا مور: ر  أمرح واشدهر يف اللغة أن ا مر اسم للي ن واحلادث فةعم ا فعال وا قوال.  
 ةة:  ا مور هنا: رة  املوجاودات  ن ا مار واليايء واملوجاود أمسااء شاايعة يف رةا  املوجاودات: أهراضاها وقال اتن ه 

وجواهرها  اك. ومل أرك لغريك. ويف ا  ول وشرحه يف أصول الفقهح ومن تبعه من كد  أصول الفقاه أن (أمار) ميارتكة تاني 
رو  وال أتااوا لاه كثااال ساامل هاان النظار وال أح اا  أن ذلاك ماان الفعا  والقااول واليا ن والياايء. ومل أر هازو ذلااك إف معا

 اللغة. 
فإن أخ(ان ابمليهور يف اللغة كان املعا ترج  أفعال الناس إف هللاح أي ترج  يف احليرح واملراد: رجوأ أهلها لل زاء هلى  

مملة (له ملك ال ماوات وا رض) أي أهماهللام إذ ال يدعلق الرجوأ حبقايقهاح فع ف قوله (وإف هللا ترج  ا مور) تدمةم 
 له ملك العوامل يف الا ةا وله الد ر  يف أهمال العقالء من أهلها يف اآلخرة. 

وإذا أخا(ان تيامول اسام ا ماور للا(وات كاان مفةااا إلثبااات البعااح أي الا(وات الاأ كا ال يف الاا ةا ت اري إف هللا يااوم  
 القةامة فة ازيها هلى أهماهللاا. 

 االحدمالني فمفادك مفاد امسه (املهةمن).  وهلى كال 
 وتعريف امم  يف (ا مور) من صةغ العموم.  
وتقا، اجملرور هلى مدعلقه لالهدمام ال للق ر إذ ال مقداى للق ار احلقةقاي وال داهاي للق ار اإلضاايف إذ ال يوجاا مان  

 . الكفار من يثبل البعا وال من زهموا أن الناس ي ريون يف ت ر  غري هللا
 والرجوأ: م دعار للكون يف مكان غري املكان ال(ي كان فةه دون سبق مغادرة هن ه(ا املكان.  
وإظهااار اساام اماللااة دون أن يقااول: وإلةااه ترجاا  ا مااورح لدكااون امملااة م اادقلة كااا دلاال هلةااه فدكااون كاملثاا  صاااحلة  

 للد ةري. 
ر (ترجا ) تاام الدااء وفادح اماةم هلاى معاا يرجعهاا مرجا  وقرأ انف  واتن كثري وأتو همارو وحفاع هان هاصام وأتاو جعفا 

وهو هللا ق را. وقرأ اتن هامر ومحزة والك ايي وأتو تكر هن هاصم ويعقون وخلف (ترج ) تفادح الدااء وك ار اماةمح أي 
 ترج  من تلقاء أ ف ها  دا م خرة ل(لك يف آجاهللاا. 

 (يوجل اللة  يف النهار ويوجل النهار يف اللة )   
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مناسبة ذكرك ه(ك امملة أن تقاير اللة  والنهار وتعاقبهما من الد رفات اإلهللاةة املياهاة يف أحوال ال ماوات وا رض   

 ومالت ات أحوال اإل  انح فه(ك امملة تال اشدمال من رلة (له ملك ال ماوات وا رض). 
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ر) تا(كري للميااركني أبن املد اار  يف ساب  الفناااء هااو هللا تعاااف وهاو أياااا مناساا  ملاامون رلااة (وإف هللا ترجاا  ا مااو  
 ف دم يعدقاون أن اللة  والنهار مها الل(ان يفنةان الناسح قال ا هيى:          

ه أمل تروا إرما وهادا                      أفنامها اللة  والنهار وحكى هللا هنهم قوهللام (وما يهلكنا إال الاهر) فلما قاال (لا  
ملك ال ماوات وا رض وإف هللا ترج  ا مور)ح أت   تعاك اهدقاد أه  الير  إن للزمان ال(ي هو تعاق  اللةا  والنهاار 

 واملعرب هنه ابلاهر ت رفا فةهمح وه(ا معا امسه تعاف (املاتر). 
أهقا  ذكارك أبن هللا هلاةم  [) ملا ذكر ت ر  هللا يف اللة  وكاان اللةا  وقال إخفااء ا شاةاء6(وهو هلةم ت(ات ال اور] 

أبخفى اخلفا  وهي النوا ح فإدا م  كودا معاين غايبة هن احلواس كا ل مكنو ة يف ظلمة ابطن اإل  ان فال ي ل  هلةها 
هااامل إال هللا تعااافح وهاا(ا كقولااه تعاااف (ومااا ت ااقط ماان ورقااة إال يعلمهااا وال حبااة يف ظلمااات ا رض)ح وقولااه (إال حااني 

 م يعلم ما ي رون وما يعلنون). ي دغيون ثةان
 (ذات ال اور): ما يف خواطر الناس من النوا ح  (ذات) هنا مؤ ا (ذو) كعا صاحبه.  
 وال حبة: هنا كعا املالزمة.  
وملا أريا ابملفرد امنم أضةف إف (ر )ح وتقام (إ ه هلةم ت(ات ال اور) يف ساورة ا  فاال. وقاا أشادم  ها(ا املقااار   

ول ال ااورة إف هنااا هلااى معاااين ساال هياار صاافة ماان أمساااء هللا احل ااا: وهااي: هللاح العزياازح احلكااةمح امللااكح ا ةاايح يف أ
 املمةلح القايرح ا ولح اآلخرح الظاهرح الباطنح العلةمح اخلالقح الب ريح الواحاح املاتر. 

يعاا مماوأ هاا(ك ا مسااء. وأهلام أن مااا  وهان أتان هبااس أن اساام هللا ا هظام يف سال آ ت ماان أول ساورة احلاياا فهااو 
 تقام من أول ال ورة إف هنا يرجح أ ه مكي. 

[) اسادئنا  وقا  موقا  7(آمنوا ابهلل ورسوله وأ فقوا مما جعلكم م دخلفني فةه فال(ين آمنوا منكم وأ فقوا هللام أجار كباري] 
عااف وأ اه تعااف املد ار  فةهاا ابإلحااد واإلهاااام الندة اة تعاا االساداالل فاإن أول ال اورة قارر خااوأ الكايناات إف هللا ت

وغري ذلك فهو القاير هلةهاح وأ ه هلةم أبحواهللام م ل  هلى ما تامرك ضمايرهم وأدم صايرون إلةه فمحاسبهمح فال جرم 
قااا تبااني صاااقه هتةاا  املقااام إلتالغهاام الداا(كري ابإلميااان تااه إمياااان ال ييااوته إشاارا  واإلميااان ترسااوله صاالى هللا هلةااه وساالم إذ 

ابلاالي  املاضةة الأ دلل هلى صحة ما أخربهم ته مما كان حم  ارتةانم وتك(يبهم كما أشار إلةه قوله (والرسول يااهوكم 
 لدؤمنوا ترتكم). 

فا(لك وجااه ه ااف (ورساوله) هلااى مدعلااق اإلميااان ما  أن اآل ت ال اااتقة مااا ذكارت إال دالياا  صاافات هللا دون الرسااول  
 وسلم.  صلى هللا هلةه

فاخل ان ن(آمنوا) للميركنيح واآلية مكةة ح   ماا روي يف إساالم همار وهاو الا(ي ياليام ات اال قولاه (وماا لكام ال  
 تؤمنون ابهلل) اخل نا. 

واملااراد ابإل فااا  املاا مور تااه: اإل فااا  الاا(ي ياااهوا إلةااه اإلميااان تعااا ح ااول اإلميااان وهااو اإل فااا  هلااى الفقااريح وخت ااةع  
كر تنويااه تياا  هح وقااا كاان أهاا  اماهلةااة ال ينفقااون إال يف اللاا(اتح واملفااخرة واملقااامرةح ومعاااقرة اخلماارح وقااا اإل فاا  ابلاا( 

وصفهم القرآن ت(لك يف مواض  كثرية كقوله (إن كان ال ياؤمن ابهلل العظاةم وال  امل هلاى طعاام امل اكني) وقولاه (تا  ال 
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ن الرتاث أكال ملا وحتبون املال حبا را) وقوله (أهللاااكم الدكااثر حاىت تكرمون الةدةم وال حتاون هلى طعام امل كني و كلو 
 زرس املقاتر) إف آخر ال ورة. 

وقة :  زلل يف غزوة تبو   يعين اإل فا  لد هةز جةش الع رة  قال اتن ه ةة هن الاحا ح فدكون اآلية ما ةة ويكاون  
 ال(ين آمنوا آمنوا ابهلل ورسوله). قوله (آمنوا) أمرا ابلاوام هلى اإلميان كقوله (  أيها 
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وحااوز أن أماارا ملااان يف  فوسااهم تقةاااة  فااا  أو ارتةااانح وأدااام قباااوا أياااايهم هاان جتهةااز جاااةش الع اارة كماااا قااال تعااااف   

د هلاى (املنافقون واملنافقاات تعااهم مان تعامل) إف قولاه (ويقبااون أياايهم)ح فهام إذا مسعاوا اخل اان هلماوا أدام املق او 
حنو ما يف آ ت سورة تراءةح ولكن يظهر أن سنة غزوة تبو  مل يبق هناها مان املناافقني هااد يعداا تاه فةوجاه إلةاه خ اان  

 كه(ا. 
وجيء ابملوصول يف قوله (مما جعلكم م دخلفني فةه) دون أن يقول (وأ فقاوا مان أماوالكم أو مماا رزقكام هللا) ملاا يف صالة  

لة ال امعني هن كون املال هلل جع  الناس كاخلاليف هنه يف الد ر  فةه ماة ماح فلما أمرهم املوصول من الدنبةه هلى غف
ابإل فا  منها هلى هبادك كان حقا هلةهم أن ميدثلوا ل(لك كما يدمث  اخلازن أمار صااح  املاال إذا أمارك   فااذ شايء مناه 

 إف من يعةنه. 
الفعاا  ال لل لاا  الساادفادة ال لاا  ماان فعاا  (جعلكاام). وحااوز أن وال ااني والداااء يف (م اادخلفني) للمبالغااة يف ح ااول  

 تكون لد كةا ال ل . 
والفاء يف قوله (فال(ين آمنوا منكم وأ فقوا هللام أجر كبري) تفريا  وت اب  هلاى ا مار ابإلمياان واإل فاا  إلفاادة تعلةلاه ك  اه  

 قة   ن ال(ين آمنوا وأ فقوا أهادان هللام أجرا كبريا. 
وجه كون اآلياة مكةاة: أن الا(ين آمناوا مان تةانكم وأ فقاواح أي سابقوكم ابإلمياان واإل فاا  هللاام أجار كباريح أي واملعا هلى  

 فاغدنموك وتااركوا ما فاتوكم ته. 
 و(من) للدبعةملح أي ال(ين آمنوا وهم تعمل قومكم.  
 املاارأ للدنبةه هلى إيقاأ ذلك.  وحوز أن يكون فعال املاي يف قوله (فال(ين آمنوا منكم وأ فقوا) م دعمالن يف معا 
(ومالكم ال تؤمنون ابهلل والرسول ياهوكم لدؤمنوا ترتكم وقا أخا( مةثااقكم إن كنادم ماؤمنني)  ظااهر اسادعمال أمثاال قولاه  

(وما لكم ال تؤمنون) أن يكاون اسادفهاما م ادعمال يف الداوتة  والدع ةا ح وهاو الا(ي يناسا  كاون ا مار يف قولاه (آمناوا 
 ورسوله) م دعمال يف ال ل  ال يف الاوام. ابهلل 

وتكون رلة (ال تؤمنون) حاال من الامري امل درت يف الكون املدعلق ته امار واجملرور كما تقول: ماا لاك قايماا? كعاا ماا  
 حت   يف حالة القةام. والدقاير: وما لكم كافرين ابهللح أي ما ح   لكم يف حالة هام اإلميان. 
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ول ياااهوكم) حااال اث ةااةح والااواو واو احلااال ال الع اافح فهمااا حاااالن مدااااخالن. واملعااا: ماااذا مياانعكم ماان ورلااة (والرساا 
اإلميان وقا تني لكم الرسول من آ ت القرآن ما فةه تالغ وح ة هلى أن اإلميان ابهلل حق فال ه(ر لكم يف هاام اإلمياان 

 ام اإلميان مكاترة وهناد. ابهلل فقا جاءتكم تةنات أحقةده فدعني أن إصراركم هلى ه
وهلى ه(ا الوجه فاملةثا  امل خوذ هلةهم هو مةثاا  مان هللاح أي ماا مياثا  املةثاا  مان إياااأ اإلمياان توجاود هللا وتوحاا ةداه  

يف الف ارة البيارية فك  اه مةثاا  قاا أخاا( هلاى كا  واحاا مان النااس يف ا زل وشاارط الدكاوين فهاو انموساي ف اري. وهاا(ا 
له تعاف (وقا أخا( رتاك مان تاين آدم مان ظهاورهم ذر هتام وأشاهاهم هلاى أ ف اهم أل ال تارتكم قاالوا تلاى) إشارة إف قو 

 وقا تقام يف سورة ا هرا . 
فاامري (أخا() هاياا إف اساام اماللاة يف قولاه (ومااا لكام ال تؤمناون ابهلل) واملعااا: أن النفاوس لاو خلاال هان العنااد وهاان  

قة إف إدرا  وجود ال ا   ووحاا ةده وقا جاءهم من دهوة الرسول صلى هللا هلةه وسلم الدمويه وهن الدالة  كا ل من ا
 ما يكيف هنهم ما غيى هلى إدراكهم من دهاء أيمة الكفر والاالل. 

ورلااة (إن كناادم مااؤمنني) م ااد  فةح وجااوان الياارط حماا(و  دل هلةااه قولااه (والرسااول ياااهوكم لدؤمنااوا تاارتكم وقااا أخاا(  
 مةثاقكم). 

سم الفاه  يف قوله (إن كندم مؤمنني) م دعم  يف امل دقب  تقرينة وقوهه يف سةا  اليرطح أي فقاا ح ا  ماا يقدااي وا 
 أن تؤمنوا من ال ب  الظاهر وال ب  اخلفي املرتكز يف امبلة. 

تف اريها وأن اآلياة  ويرجح ه(ا املعاا أن ظااهر ا مار يف قولاه (آمناوا ابهلل ورساوله) أ اه ل لا  إحااد اإلمياان كماا تقاام يف 
 مكةة. 

وقارأ اممهااور (أخا() ابلباااء للفاها  و  اا  (مةثااقكم) هلااى أن الااامري هاياا إف اساام اماللاةح وقاارأك أتاو هماارو (أخاا()  
 ابلبناء للناي  ورف  (مةثاقكم). 

  [) 9(هو ال(ي ينزل هلى هباك آ ت تةنات لةخرجكم من الظلمات إف النور وإن هللا تكم لرؤو  رحةم] 
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اساادئنا  اثلااا ا دقاا  تااه اخل ااان إف املااؤمننيح فهاا(ك اآليااة يظهاار أدااا مباااأ اآل ت املا ةااة يف هاا(ك ال ااورة ويزيااا ذلااك   

 وضوحا ه ف هلى قوله (وما لكم أن ال تنفقوا يف سبة  هللا) اآل ت كما سة يت قريبا. 
ومااا لكاام ال تؤمنااون ابهلل والرسااول ياااهوكم لدؤمنااوا تاارتكم) ولكاان واخل ااان هنااا وإن كااان صاااحلا لدقرياار مااا أفادتااه رلااة ( 

أساالون الاانظم ومااا ه ااف هلااى هاا(ك امملااة يقداااةان أن تكااون اساادئنافا ا دقالةااا هااو ماان ح اان الاادخلع إف خ ااان 
ح ومعاا ها(ك امل لمنيح وال تفوته الااللة هلى تقرير ما قبله  ن الدقرير     من ا د ان املعنةني: معاا امملاة ال ااتقة

 امملة املوالةة. 
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فه(ك امملة كوقعها ومعناها وهلدها وما ه ف هلةها أفادت تةاان و كةاا وتعلةال وت(يةال وختل اا لغارض جايااح وهاي  
أغااراض رعدهااا رعااا تلااغ حااا اإله اااز يف اإلحااازح ماا  أن كاا  رلااة منهااا م اادقلة كعااا هظااةم ماان االسااداالل والداا(كري 

 دنان. واإلرشاد واالم
 والرؤو : من أمثلة املبالغة يف االت ال ابلرأفة وهي كراهةة إصاتة الغري تار.  
 والرحةم: من الرمحة وهي حمبة إي ال اخلري إف الغري.  
وقرأ انف  واتن كثري واتن هامر وحفع هن هاصم (لرؤو ) تاواو تعاا اهللامازة هلاى اللغاة املياهورة. وقارأك أتاو همارو ومحازة  

 تو تكر هن هاصم تاون واو تعا اهللامزة وهي لغة ولعلها ختفةفح قال جرير:          والك ايي وأ
يارى للم المني هلةااه حاقااا                      كفعا  الوالااا الارؤو  الارحةم و كةااا اخلارب ن(إن) والاالم يف قولااه (وإن   

وها إسااءة هللاام وآلابيهام وآهللاادهمح فقاا قاالوا هللا تكم لرؤو  رحةم)  ن امليركني يف إهراضهم هان دهاوة اإلساالم قاا ح اب
(أهاا(ا الااا(ي تعااا هللا رساااوال إن كاااد لةاااالنا هاان آهللادناااا لااوال أن صاااربان هلةهااا). وهااا(ا ياارجح أن قولاااه تعاااف (آمناااوا ابهلل 

 ورسوله) إف هنا مكي. فإن كا ل اآلية ما ةة فألن املنافقني كا وا هلى تلك احلالة. 
بة  هللا وهلل مارياث ال اماوات وا رض) اإل فاا  يف سابة  هللا كعنااك املياهور وهاو اإل فااا  يف (وماا لكام ال تنفقاوا يف سا  

هداد امهاد مل يكن إال تعا اهللا رة فإن سبة  هللا غل  يف القرآن إطالقه هلى امهاد ويؤياك قوله هقباه (ال ي ادوي مانكم 
م  ه(ا ولو مح  اإل فا  هلاى معاا ال ااقات لكاان  من أ فق من قب  الفدح)ح  ن ا ص  أن يكون ذلك مد ال  زوله

 مقداةا أمه ما ةة  ن اإل فا  ن(ا املعا ال ي لق إال هلى ال اقة هلى املؤمنني فال يالم امليركون هلى تركه. 
 وهلةه فاخل ان موجه للمؤمننيح فقا أهةا اخل ان تلون غري ال(ي اتدائ ته.  
  ال(ين ظاهرهم أدم م لمون وهم يف الباطن ميركون فهم ال(ين شحوا ابإل فا . ومن ل ايفه أ ه موجه إف املنافقني 
ووجااه إحلااا  هاا(ك اآليااة وهااي ما ةااة ابملكااي ماان ال ااورة مناساابة اساادةعان أحااوال املم ااكني هاان اإل فااا  ماان الكفااار  

 دخلفني فةه. واملؤمنني تعرياا ابلدح(ير من خ ال أه  الكفر إذ قا سبقها قوله (وأ فقوا مما جعلكم م 
 و(ما) اسدفهامةة م دعملة يف اللوم والدوتة  هلى هام إ فاقهم يف سبة  هللا.  
و(أن) م اااريةح وامل ااار املن اابك منهااا والفعااا  املن ااون نااا يف حماا  جااار ابلااالمح أو ن(يف) حماا(و ح والدقاااير: ماااا  

 ح   لكم يف هام إ فاقكمح أي ذلك احلاص  أمر منكر. 
) زاياة فةكاون كنزلاة قولاه (وماا لكام ال تؤمناون ابهلل). ولاةم   ابها الفعا  الا(ي تعااها كاا   مان وهن ا خفش أن (أن 

اهدبارها زاياة  ن احلر  الزايا قا يعم  مث  حر  امر الزاياح وقاا تقاام ذلاك هناا قولاه تعااف (قاالوا وماا لناا ال  قاتا  
 يف سبة  هللا) يف سورة البقرة. 

ال ماوات وا رض) واو احلال وهو حال من ضمري (تنفقوا) ابهدبار أن هموم ال اماوات وا رض  والواو يف (وهلل مرياث 
يياام  مااا فةهمااا فةياام  املخاااطبني فاا(لك العمااوم هااو الااراتط. والدقاااير: هلل ماارياث مااا يف ال ااماوات وا رضح ويياام  

 مرياثه إ كم. 
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اإل فاا  فةاه وهام ساةهلكون ويرتكاون أماواهللام ملان قاار هللا م اريها واملعا: إ كار هاام إ فاا  أماواهللام فةماا دهااهم هللا إف  
 إلةه فلو أ فقوا تعمل أمواهللام فةما أمرهم هللا لنالوا رضى هللا وا دفعوا كال هو صاير إف من يرثهم. 

 وإضافة مرياث إف ال ماوات وا رض من إضافة امل ار إف املفعاول وهاو هلاى حا(  مااا ح تقاايرك: أهلهااح ولاةم 
املااراد ماارياث ذات ال اااماوات وا رض  ن ذلااك إمناااا   اا  تعااا ا قاااراض الناااس فاااال يااؤثر يف املق ااود مااان حااثهم هلاااى 

 اإل فا . 
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(ال ي اادوي ماانكم ماان أ فااق ماان قباا  الفاادح وقاتاا  أولئااك أهظاام درجااة ماان الاا(ين أ فقااوا ماان تعااا وقاااتلوا وكااال وهااا هللا   

[) اسدئنا  تةاين انشئ هما حاول يف خاواطر كثاري مان ال اامعني مان أدام  خاروا هان 10خبري] احل ا وهللا كا تعملون
 اإل فا  غري انوين تركه ولكنهم سةدااركو ه. 

وأدمج فةه تفاة  جهاد تعمل اجملاهاين هلى تعمل ملناسبة كون اإل فا  يف سابة  هللا ييام  إ فاا  اجملاهاا هلاى  ف اه  
لااى غااريك مماان مل ي اادكم  هاتااه وال زادكح و ن ماان امل االمني ماان ي ااد ة  امهاااد وال ي ااد ة  يف العاااة والاازاد وإ فاقااه ه

 اإل فا ح ف ريا أن ال يغف  ذكرك يف هااد ه(ك الفاةلة إذ اإل فا  فةها وسةلة هللاا. 
 املف رين. وظاهر لفظ الفدح أ ه فدح مكة فإن ه(ا امنم املعر  صار هلما ابلغلبة هلى فدح مكةح وه(ا قول رهور  
وإمنا كان املنفقون قب  الفدح واجملاهاون قبله أهظم درجة يف إ فاقهم وجهادهم  ن الزمان ال(ي قب  فدح مكة كان زمان  

ضااعف امل االمني  ن أهاا  الكفاار كااا وا أكثاار العاارن فلمااا فدحاال مكااة دخلاال ساااير قااريش والعاارن يف اإلسااالم فكااان 
ى  فاوس امل المني لقلاة ذات أياايهم وقلاة رعهام قبالاة را  العااوح أال تارى أ اه  اإل فا  وامهاد فةما قب  الفدح أشق هلا

كان هلةهم أن يثبدوا أمام العاو إذا كان هاد العااو هيارة أضاعا  هااد امل المني يف القداال قاال تعااف (إن يكان مانكم 
 هيرون صاترون يغلبوا مايدني). 

ساعةا اخلااري رضاي هللا هناه والزهاريح والياعيبح وهاامر تان ساعا تان  وقة  املراد ابلفدح: صلح احلايبةةح وه(ا قاول أيب  
أيب وقااوح واخداارك ال ااربي. ويؤياا ماا رواك ال ااربي هان أيب ساعةا اخلاااري  أن رساول هللا صالى هللا هلةااه وسالم تاال هاا(ك 

يا  ههاا مان مااة اآلية هام احلايبةة  وهو املاليام لكاون ها(ك ال اورة تعااها مكاي وتعااها مااين فةقدااي أن ماا ةها قر 
 إقامدهم ككةح وإطال  الفدح هلى صلح احلايبةة وارد يف قوله تعاف (إان فدحنا لك فدحا مبةنا). 

 و(من أ فق) هام ييم  ك  من أ فق. وقة : أريا ته أتو تكر ال ايق فإ ه أ فق ماله كله من أول ظهور اإلسالم.  
إن  في الد وية يف وصف يقداي ثبوت أص  ذلك الوصف ممة  من و في الد وية مراد ته  فةها يف الفاةلة والثوان ف 

  فةل هنهم الد ويةح فنفي الد وية كناية هن تفاة  أحا جا بني وتنقةع اما   اآلخر  ق ا مدفاو . 
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ي ويعر  اما   الفاض  واما   املفاول ابلقرينة أو الد ريح يف الكالمح ولاةم تقاا، أحاا اماا بني يف الا(كر تعاا  فا 
الد وية كقدمل أ ه هو املفا  فقا قال هللا تعاف (ال ي دوي القاهاون من املؤمنني غاري أويل الاارر واجملاهااون يف سابة  

 هللا أبمواهللام وأ ف هم) وقام ه(ك اآلية اما   املفا ح وك(ا ال(ي يف قول ال موأل:          
لئك أهظم درجة من ال(ين أ فقوا من تعا وقاتلوا)ح أي أ فقوا فلةم سواء هامل وجهول وقا أكا ه(ا االقدااء تقوله (أو   

من تعا الفدح وقاتلوا من تعا الفدحح فإن اسم الدفاة  يال هلى املياركة فةماا اشادق مناه اسام الدفااة  وز دة مان أخارب 
 هنه ابسم الدفاة  يف الوصف امليدق منهح أي فكال الفريقني له درجة هظةمة. 

ن قبا  الفادح إحاازا لااالل فعا  الد اوية هلةاه ال حمالاة. والدقااير: ال ي ادوي مان أ فاق مان قبا  وح(  ق ام مان أ فاق ما 
 الفدح ومن أ فق تعاك. 

والارجاااة: م ااادعارة للفاااا   ن الارجاااة ت ااادلزم االرتقااااءح فوصاااف االرتقااااء مالحظاااة فةهااااح مث ييااابه الفاااا  واليااار   
جناااس الااأ لوحظاال فةهااا صاافات أوصااا  مثاا  اساام ا سااا ت اافة ابالرتقاااء فعاارب هنااه ابلارجااةح فالارجااة ماان أمساااء ا 

 الي اهة يف قول اخلارجي:          
أسا هلي ويف احلارون  عاماة وقولاه (وكاال وهاا هللا احل اا) احارتاس مان أن يداوهم أن اسام الدفااة  م الون املفاضالة   

 ي حبة  إيل دون ما ياهو ين إلةه من املع ةة. للمبالغة مث  ما يف قوله (قال رن ال  ن أح  إيل مما ياهو ين إلةه)ح أ
 وهرب ن(احل ا) لبةان أن الارجة هي درجة احل ا لةكون لالحرتاس معا زايا هلى الد كةا وهو ما فةه من البةان.  
 واحل ا: لق  قرآين إسالمي يال هلى خريات اآلخرةح قال تعاف (لل(ين أح نوا احل ا وز دة).  
 ال من (من أ فق) أصله  عل قام لالهدمام تع ةال ن(ا الوصف. وقوله (منكم) ح 
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وجيء ابسم اإلشارة يف قوله (أولئك أهظم درجاة) دون الاامري ملاا تاؤذن تاه اإلشاارة مان الدنوياه والدعظاةمح وللدنبةاه هلاى   

إلخباار ومثلاه قولاه (أولئاك هلاى هااى مان أن امليار إلةهم جايرون كا ي(كر تعا اسم اإلشاارةح  جا  ماا ذكار قبلاه مان ا
 رنم) تعا قوله (هاى للمدقني ال(ين يؤمنون ابلغة ) اخل. 

وقرأ اممهور (وكال وها هللا احل ا) تن   (كال) هلى أ ه مفعول أول مقام هلى فعله هلى طريقة االشدغال ابلامري  
 هان يف االشدغال مد او ن. ا (و  اخد ارا. وقرأ اتن هامر ابلرف  هلى االتدااء ومها وج

وهاا(ك اآليااة أصاا  يف تفاضاا  أهاا  الفااا  فةمااا فااالوا فةااهح وأن الفااا  اثتاال للاا(ين أساالموا تعااا الفاادح ماان أهاا  مكااة  
وغريهم. وتئم ما يقوله تعمل املؤرخني من هبارات تؤذن تدنقةع مان أسالموا تعاا الفادح مان قاريش مثا  كلماة (ال لقااء) 

 النفوس قبلةاة أو حزتةاةح وهللا يقاول (وال تلمازوا أ ف اكم وال تنااتزوا اب لقاان تائم االسام وإمنا ذلك من أج  حزازات يف
 الف و  تعا اإلميان ومن مل يد  ف ولئك هم الظاملون). 
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ورلااة (وهللا كااا تعملااون خبااري) تاا(ية ح والااواو اهرتاضااةةح واملعااا: أن هللا يعلاام أساابان اإل فااا  وأوقاتااه وأهاا(اركح ويعلاام  
 ل امهاد و وا  اجملاهاين فةع ي ك  هام  هلى  ةة همله. أحوا

[) موقا  ها(ك امملاة موقا  الدعلةا  والبةاان مملاة 11(من ذا الا(ي يقارض هللا قرضاا ح انا فةاااهفه لاه ولاه أجار كار،] 
 (وكال وها هللا احل ا). 

 ومثا  هللا تعااف يف جزاياه كمثا  امل د الف وما تةنهما اهرتاضح واملعا: أن مث  املنفق يف سبة  هللا كمث  من يقرض هللا 
 م  من أح ن قرضه وأح ن يف دفعه إلةه. 

و(ماان) اساادفهامةة كمااا هاااو شاا دا إذا دخلاال هلاااى اساام اإلشااارة واملوصااول و(الااا(ي يقاارض) خربهاااح و(ذا) معرتضاااة   
 السدحاار حال املقرتض كنزلة اليخع احلاضر القري . 

اة جملرد الد كةا مث  ما قاله كثري من النحاة: إن (ذا) يف (ماذا) ملغاةح قال الفاراء: رأيدهاا وهن الفراء: (ذا) صلةح أي زاي 
 يف م حف هبا هللا (من(ا ال(ي) والنون موصولة ابل(ال اك. 

واالسدفهام م دعم  يف معا الدحريمل مازا  ن ش ن ا رض هلى الفع  أن يبحا همن يفعلاه ويد لا  تعةةناه لةنوطاه  
 ازيه هلةه. ته أو ح

والقرض احل ن: هو القرض امل دكم  حماسان  وهاه مان كو اه هان طةا   فام وتياشاة يف وجاه امل ادقرضح وخلاو هان   
كا  ماا يعارض ابملناة أو تدااةةق أجا  القاااء. وامليابه هناا ابلقارض احل ان هاو اإل فاا  يف سابة  هللا املنهاي هان تركاه يف 

  قوله (وما لكم أن ال تنفقوا يف سبة  هللا).
 وقرأ اممهور (فةااهفه) أبلف تعا الااد. وقرأك اتن كثري واتن هامر ويعقون (فةاعفه) تاون ألف وتديايا العني.  
والفاء يف رلة (فةااهفه له) فاء ال ببةة  ن املااهفة م ببة هلاى القارض. وقارأ اممهاور فعا  (ياااهفه) مرفوهاا هلاى  

 اهدبارك مع وفا هلى (يقرض). 
دحااريمل هلااى اإلقاراض وحت ااة  املااااهفة  ن اإلقااراض ساب  املااااهفة فالعماا  حل اول اإلقااراض ك  ااه هماا  واملعاا: ال 

 حل ول املااهفة. 
أو هلااى اهدبااار مبداااأ حماا(و  لدكااون امملااة امسةااة يف الدقاااير فةقاا  اخلاارب الفعلااي تعااا املبداااأ مفةاااا تقويااة اخلاارب و كةااا  

 املوصولة  شران املوصول معا اليرط وهو إشران كثري يف القرآن. ح ولهح واهدبار ه(ك امملة جوااب ل(من) 
 وقرأك حفع هن هاصم وأتن هامر ويعقون (ك  هلى قراءته) ابلن   هلى جوان االسدفهام.  
ومعا (وله أجر كار،): أن لاه أ فام جانم ا جاور  ن الكار، يف كا  شايء هاو النفاةمح كماا تقاام يف قولاه تعااف (إين  

كداان كاار،) يف ساورة النماا  . وجعا  ا جاار الكار، مقاتا  القاارض احل ان فقوتاا  نا(ا موصااو  وصافده كثلهااا. ألقاي إيل  
 واملااهفة: مماثلة ا قاارح فاملعا: يع ةه مثلي قرضه. 

ية يف واملراد هنا مااهفده أضعافا كثرية كما قال (مث  ال(ين ينفقوأنمواهللام يف سبة  هللا كمث  حبة أ بدل سب  سنات ) اآل 
 سورة البقرة. 
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وقال (مان ذا الا(ي يقارض هللا قرضاا ح انا فةاااهفه لاه أضاعافا كثارية) وضامري الن ا  يف (ياااهفه) هاياا إف القارض  
احل اانح والكااالم هلااى حاا(  ماااا  تقااايرك: فةااااهف جاازاءك لااه.  ن القاارض هنااا يثةاا  حبااال ال االف املدعااار  تااني 

 لف وذلك قب  حتر، الراب. الناس فةكون تاعةفه مث  تاعةف مال ال 
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وا جر: ما زاد هلى قااء القرض من ه ةة ي ايها امل دلف إف من سلفه هناما حا سعةح وهو ال(ي قال فةه رسول   

 هللا صلى هللا هلةه وسلم  خريكم أح نكم قااء  ح وقال تعاف (وإن تك ح نة يااهفها ويؤت من لا ه أجرا هظةما). 
ظاهر أن ه(ا ا جر هو املغفرة كما يف قولاه تعااف (إن تقرضاوا هللا قرضاا ح انا ياااهفه لكام ويغفار لكام وهللا شاكور وال 

حلةم) يف سورة الدغاتن. وه(ا ييم  اإل فا  يف ال اقات قال تعاف (إن امل اقني وامل اقات وأقرضوا هللا قرضاا ح انا 
لنيب صلى هللا هلةه وسلم  وال اقة ت فئ اخل اا  كماا ي فائ املااء الناار  يااهف هللام وهللام أجر كر،)ح وهو ما ف رك قول ا
 ح أي ز دة هلى مااهفدها مث  احل نات كلها. 

(يوم ترى املؤمنني واملؤمنات ي عى  ورهم تني أيايهم وأبميادم تيراكم الةوم جنات جتري مان حتدهاا ا داار خالااين فةهاا  
معلوماا أن ماااهفة الثاوان وإه ااء ا جار يكاون يف ياوم امازاءح تارجح أن يكاون  [) ملاا كاان12ذلك هو الفاوز العظاةم]

قوله (يوم ترى املؤمنني) من واب تفع  حم(و  تقايرك: اذكر تنويها كا     يف ذلك الةوم من ثاوان للماؤمنني واملؤمناات 
 ن شؤو ه يف ذلك الةوم. ومن حرمان للمنافقني واملنافقاتح ول(لك كرر (يوم) لةخدع ك  فريق ت(كر ما هو م

وهلى ه(ا فامملة مد لة ابلأ قبلها ت ب  ه(ا الدعلقح هلى أ ه يف  ظم الكاالم ي اح جعلاه ظرفاا مدعلقاا ن(ياااهفه  
 له وله أجر كر،) هلى طريقة الدخلع ل(كر ما حري يف ذلك الةوم من اخلريات  هلها ومن الير  هله. 

اسادئنافا اتداااايةا ملناسابة ذكار أجار املنفقاني فعقاا  تةاان تعامل مازا  املاؤمننيح وهلااى  وهلاى الوجاه ا ول فامملاة م اد  فة 
 الوجه الثاين فهي مد لة ابلأ قبلها ت ب  الدعلق. 

واخل ان يف (ترى)لغري معني لةكون هلى منوال املخاطبات الأ قبلهح أي يوم يرى املراييح والرؤياة ت اريةح و(ياوم) مباين   
 ضةف إف رلة فعلةةح وحوز كودا فدحة إهران  ن املاا  إف املاارأ حوز فةه الوجهان. هلى الفدح   ه أ

ووجه ه ف (املؤمنات) هلى (املؤمنني) هناح ويف  ظايرك مان القارآن املااين الدنبةاه هلاى أن حظاوظ الن ااء يف ها(ا الااين  
اخلاصاة وذلاك إلت اال ماا هناا الةهاود مان وضا  م اوية حظوظ الرجال إال فةما خ  ن ته من أحكام قلةلاة هللااا أدلدهاا 

 الن اء يف حالة ملعوانت وحمرومات من معظم ال اهات. 
 وقا تةنا شةئا من ذلك هنا قوله تعاف (وا  ثى اب  ثى)يف سورة البقرة.  
 ا ير. والنور امل(كور هنا  ور حقةقي حعله هللا يف م ريهم من مكان احلير إكراما هللام وتنويها نم يف ذلك  
 واملعا: ي عى  ورهم حني ي عونح فح(  ذلك  ن النور إمنا ي عى إذا سعى صاحبه وإال ال ف   هنه وتركه.  
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 وإضافة ( ور) إف ضمريهم وجع  مكا ه من تني أيايهم وأبميادم يبني أ ه  ور ل(واهتم أكرموا ته.  
االسادعارةح ووجاه خت اةع الناور ابمهاة ا ماام واب مياان   وا ظر معا ه(ك اإلضافة لامريهم ح وما يف قولاه (ي اعى) مان 

 ك  ذلك يف سورة الدحر،. 
 والباء يف (وأبميادم) كعا (هن) واقد ر هلى ذكر ا ميان تيريفا هللاا وهو من االكدفاءح أي وجبا بةهم.  
قاال تعااف (ف ماا مان أويت كداتاه  وحوز أن يكون الباء للمالت اةح ويكاون الناور املالتام للةماني  اور كداان احل انات كماا 

تةمةنااه ف ااو   اساا  ح ااااب ي ااريا) فااإن كدااان احل اانات هاااى فةكااون لفااظ (النااور) قااا اساادعم  يف معنةةااه احلقةقااي 
 واجملازي وهو اهللااى والربكة. 

ن حعلاوا تةاا قال اتن ه ةة:  ومن ه(ك اآلية ا دزأ مح  املعدق لليامعة  اك.  لعلاه يياري إف هاادة كا ال م لوفاة هنااهم أ 
 العبا ال(ي يعدقو ه مشعة ميدعلة  ملها ساهة هدقه ومل أقف هلى ه(ا يف كالم غريك  . 

والبيرى: اسم م ار تير وهي اإلخبار  رب ي ر املخربح وأطلق امل ار هلى املفعول وهو إطال  كثري مث  اخللق كعا  
 تقايرمها: إهاالم تااخول جناات كماا دل هلةاه قولاه املخلو ح أي ال(ي تبيرون ته جناتح والكالم هلى ح(  ماافني

 (خالاين فةها). 
ورلاة (تياراكم) إف آخرهااا مقاول قولاه حماا(و ح والدقااير: يقاال هللااامح أي يقاال مان جا اا  القااسح تقولاه املاليكااةح أو  

 ي معون كالما خيلقه هللا يعلمون أ ه من جا   القاس. 
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العظةم)  دم  أن يكون من تقةة الكالم ا كي ابلقول املبير تهح و دم  أن يكون من احلكاية  ورلة (ذلك هو الفوز  

الاأ حكةاال يف القاارآنح هلااى االحدمااالني فامملااة تاا(ية  تااال هلااى ممااوأ حماساان مااا وقعاال تااه البياارى. واساام اإلشااارة 
 للدعظةم والدنبةهح وضمري الف   لدقوية اخلرب. 

واملنافقات لل(ين آمنوا ا ظروان  قدبم من  وركم قة  ارجعوا وراءكم فالدم وا  ورا فارن تةنهم ت ور  (يوم يقول املنافقون 
[ ينادودم أمل  كن معكم قالوا تلى ولكنكم فدندم أ ف كم وترت ادم 13له ابن ابطنه فةه الرمحة وظاهرك من قبله الع(ان]

[) (يوم يقول) تال من (يوم تارى املاؤمنني) تااال م اتقاا 14الغرور] وارتبدم وغرتكم ا ماين حىت جاء أمر هللا وغركم ابهلل
 إذا الةوم هو هني الةوم املعر  تقوله (يوم ترى املؤمنني واملؤمنات ي عى  ورهم). 

 والقول يف فدحة (يوم) تقام يف  ظرك قريبا.  
 قب  ه(ك.  وه ف (املنافقات) هلى (املنافقون) كع ف (املؤمنات) هلى (املؤمنني) يف اآلية 
 وال(ين آمنوا تغلة  لل(كور  ن املخاطبني هم أصحان النور وهو للمؤمنني واملؤمنات.  
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و(ا ظاااروان) نمااازة وصااا  مااااموماح مااان  ظاااركح إذ ا دظااارك مثااا   ظااارح إذا أت ااارح إال أن  ظااار كعاااا اال دظاااار يدعااااى إف  
 ف العظام كةف  نيزها). املفعولح و ظر كعا أت ر يدعاى حبر  (إف) قال تعاف (وا ظر إ

اال دظااار: الرتيااا تفعاا  ماااح أي تريثااوا يف سااريكم حااىت  لحااق تكاام فن دااايء ابلنااور الاا(ي تااني أيااايكم وجبااا بكم وذلااك  
يقداي أن هللا أيذن للمؤمنني ا ولني ابل ري إف امنة فوجااح وحعا  املناافقني الا(ين كاا وا تةانهم يف املايناة ساايرين وراءهام  

حايا اليفاهة  وتبقى ه(ك ا مة فةها منافقوها  واملعا: أدم ي ريون يف ظلماات فة ا ل املناافقون املاؤمنني  كما ورد يف
 أن يندظروهم. 

وقرأ اممهور (ا ظروان) نمزة وصا  وضام الظااءح وقارأك محازة وحااك نمازة ق ا  وك ار الظااءح مان أ ظاركح إذا أمهلاهح أي   
 ل ري فةن ى  وركم هنا وهم   بون أن تعاهم هنهم من جراء ال رهة. أمهلوان حىت  لحق تكم وال تع لوا ا

واالقدبااس حقةقداه: أخا( القابم تفدحداني وهاو اما(وة مان احلمار. قاال أتاو هلاي الفارساي: ومايء فعلال وافدعلال كعاا  
  واحااا كثااري كقااوهللام: شااويل واشاادويلح وحقاارت واحدقاارتح قلاال: وكاا(لك حفاارت واحدفاارتح فة ااوز أن يكااون إطااال

تقدبم هنا حقةقة أبن يكو وا ظنوا أن النور ال(ي كان م  املؤمنني  ور شعلة وح بوا أدم ي د ةعون أن أيخ(وا قب ا مناه 
 يلقى ذلك يف ظنهم لدكون خةبدهم أشا ح رة هلةهم. 

معاا ( قدابم وحوز أن ي ادعار االقدبااس ال دفااأ أحاا تااوء آخار   اه ييابه االقدبااس يف اال دفااأ ابلااوء تاون هاالج ف 
 من  وركم)     منه و لدحق ته فن دنر ته. 

 ويظهر من إسناد (قة ) ت ةغة اجملهول أن قايله غري املؤمنني املخاطبني وإمنا هو من كالم املاليكة ال ايقني للمنافقني.  
رن ال اااور تةاانهم وتاااني وتكااون مقالاااة املاليكااة للمناااافقني هتكمااا إذ ال  اااور وراءهاام وإمناااا أرادوا إطماااههم مث ختةةااابهم تااا 

املؤمننيح  ن اخلةبة تعا ال م  اشا ح رة. وه(ا اسدهزاء كان جزاء هلى اسدهزايهم ابملؤمنني واسد خارهم نمح فهو من 
معا قوله تعاف (ال(ين يلمزون امل وهني من املاؤمنني يف ال ااقات والا(ين ال حااون إال جهااهم فة اخرون مانهم ساخر 

 هللا منهم). 
م):  كةا ملعا (ارجعوا) إذ الرجوأ ي دلزم الوراءح وها(ا كماا يقاال: رجا  القهقاري. وحاوز أن يكاون ظرفاا لفعا  و(وراءك 

 (الدم وا  ورا)ح أي يف املكان ال(ي خلفكم. 
وتقامياه هلااى هاملاه لالهدمااام فةكاون فةااه معاا اإلغااراء ابلدمااس النااور هناا  وهااو أشاا يف اإلطماااأح   اه يااوهم أن النااور  
اول من ذلك املكان الا(ي صاار مناه املؤمناونح وتا(لك اإليهاام ال يكاون الكاالم كا(اب   اه مان املعااريمل ال ساةما ما  يدن

 احدمال أن يكون (وراءكم)  كةاا ملعا (ارجعوا). 
 وضمري (تةنهم) هايا إف املؤمنني واملنافقني.  
     وضرن ال ور: وضعهح يقال: ضرن خةمةح قال هباة تن ال ة :       
 إن الأ ضرتل تةدا مهاجارة                      تكوفة امنا غالل ودها الغول    
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وضمن (ضرن) يف اآلية معا احل ز فعاي ابلباءح أي ضرن تةنهم ساور للح از تاه تاني املناافقني واملاؤمننيح خلقاه هللا   

تاا(لك الدمثةاا  الاا(ي مثاا  هللا تااه حاااهللام يف الااا ةا تقولااه  ساااهدئ( ق عااا  طماااههم وتااركهم يف ظلمااات ال يب اارونح فحااق
(مثلهم كمث  ال(ي اسدوقا انرا فلما أضاءت ما حوله ذها  هللا تناورهم وتاركهم يف ظلماات ال يب ارون) يف ساورة البقارة. 

 وأن احلرية وهام رؤية مل ري ه(ان ألةم. 
 ا منه الدمثة  هللام أبن الفاص  تني النعةم والعا(ان هاو ولع  ضرن ال ور تةنهم وجع  الع(ان تظاهرك والنعةم تباطنه ق 

العمال يف الا ةا وأن ا همال الأ يعملها الناس يف الا ةا منها ماا يفااي تعاملاه إف النعاةم ومنهاا ماا يفااي ت ااحبه إف 
و ال(ي ي لك الع(ان ف حا طريف ال ور مثال  حا العملني وطرفه اآلخر مثال لااك. و(البان) واحا وهو املوتح وه

 ابلناس إف أحا اما بني. 
ولعاا  جعاا  البااان يف سااور واحااا فةااه ماا  ذلااك لةماار منااه أفااواج املااؤمنني اخلال ااني ماان وجااود منااافقني تةاانهم كاارأى ماان  

املنااافقني  بوسااني وراء ذلااك ال ااور تنكااةال ناام وح اارة حااني يياااهاون أفااواج املااؤمنني يفاادح هللااام البااان الاا(ي يف ال ااور 
 منه إف النعةم ال(ي تباطن ال ور.  لة دازوا

ورك  الق اصون هلى ه(ك اآلية  ويالت موضوهة يف فااي  تالد القااس تفل ا ني هزوهاا إف كعا  ا حباار ف اموا  
تعمل أتوان ماينة القاس ابن الرمحةح ومسوا مكاان منها وادي جهنمح وهو خارج سور تالد القاسح مث ركبوا  ويا  اآلياة 

 ام هلى أوهام. هلةها وهي أوه
 واهلم أن ه(ك ال ور امل(كورة يف ه(ك اآلية غري احل ان ال(ي ذكر يف سورة ا هرا .  
وضماير (له ابن) و(ابطنه) و(ظاهرك) هايا إف ال اورح وامملداان صافدان ل(ساور). وإمناا ه فال امملاة الثالثاة ابلاواو  

 تعاف (ثةبات وأتكارا).   ن املق ود من ال فة مموأ امملدني املدعاطفدني كقوله
 والباطن: هو داخ  الييءح والظاهر: خارجه.  
 فالباطن: هو داخ  ال ور احلاجز تني امل لمني واملنافقني وهو مكان امل لمني.  
والب ون والظهور هناا   ابةانح أي ابهدباار مكاان امل المني ومكاان املناافقنيح فالظااهر هاو امهاة الاأ حناو املناافقنيح أي  

 تةنهم ت ور تياها من املنافقون الع(ان من ظاهرك ال(ي يواجههمح وأن الرمحة وراء ما يلةهم.  ضرن
 و(قب ) تك ر ففدحح امهة املقاتلةح وقوله (من قبله) خرب مقامح و(الع(ان) مبداأ وامملة ترمدها خرب هن (ظاهرك).   
 يوم اممعة) فدكون  ظري قوله (ابطنه فةه الرمحة). و(من) كعا (يف) كالأ يف قوله تعاف (إذا  ودي لل الة من  
 والع(ان: هو حر  جهنم فإن جهنم دار ه(انح قال تعاف (إن ه(انا كان غراما).  
 ورلة (ينادودم) حال من (يقول املنافقون واملنافقات).  
 يقول املنافقون واملنافقات) اآلية. وضماير (ينادودم أمل  كن معكم قالوا تلى) تعر  مراجعها مما تقام من قوله (يوم  
و(أمل  كاان معكاام) اساادفهام تقريااريح اساادعم  كنايااة هاان طلاا  اللحااا  ناام واال ااامام إلااةهم كمااا كااا وا معهاام يف الااا ةا  

 يعملون أهمال اإلسالم من امل لمني. 
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إلساالمح تومهاوا أن املعاملاة يف واملعةة أطلقل هلى املياركة يف أهمال اإلسالم من   ق تكلمة اإلساالم وإقاماة هباادات ا 
اآلخرة جتري كماا جتاري املعاملاة يف الاا ةا هلاى ح ا  صاور العماالح وماا دروا أن ال اور مكماالت وان قوامهاا إخاالو 

 اإلميان وه(ا اموان إقرار أبن املنافقني كا وا يعملون أهماهللام معهم. 
يري أهقبوا جوانم اإلقراري ابالسدارا  الراف  ملا تومهه املنافقون وملا كان ه(ا اإلقرار يوهم أ ه قول كوج  االسدفهام الدقر  

ماان أن املوافقااة للمااؤمنني يف أهمااال اإلسااالم تكفااي يف الدحاااقهم ناام يف  عااةم امنااة فبةنااوا هللااام أساابان الدباهااا تةاانهم أبن 
 ابطنهم كان خملفا لظاهرهم. 

ف همح والرتتع ابملؤمننيح واالرتةان يف صا  الرساول صالى وذكروا هللام أرتعة أصول هي أسبان اخل رانح وهي: فدنة أ  
 هللا هلةه وسلمح واالغرتار كا يوك إلةهم أ ف هم. 

 وه(ك ا رتعة هي أصول اخل ال املدفرهة هلى النفا .  
قرار ا ول: فدندهم أ ف همح أي هام قرار ضمايرهم هلى اإلسالمح فهم يف ريبهم يرتددونح فك ن االض ران وهام االسد 

خلق هللام فإذا خ رت يف أ ف هم خواطر خري من إميان وحمبة للمؤمنني  قااوها  اواطر الكفار والبغاااءح وها(ا مان صان  
 أ ف هم فإسناد الفنت إلةهم إسناد حقةقيح وك(لك احلال يف أهماهللام من صالة وصاقة. 
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امل لمنيح قال تعاف (يرياون أن يدحاكموا إف ال اغوت وقا  وه(ا يني  هن الك(نح واخلااأح واالسدهزاءح وال عن يف  

 أمروا أن يكفروا ته). 
 الثاين: الرتتعح والرتتع: ا دظار شيءح وتقام يف قوله تعاف (وامل لقات يرتت ن أب ف هن) اآلية.  
ومدعلقاه لةيام  هااة ا ماور ويدعاى فعله إف املفعول تنف ه ويدعلق ته ما زاد هلاى املفعاول ابلبااء. وحا(  هناا مفعولاه  

الااأ يندظرهااا املنااافقون يف شاا ن املااؤمنني وهااي كثاارية مرجعهااا إف أذى املااؤمنني واإلضاارار ناام فةرتت ااون هزميااة امل االمني يف 
الغزوات وحنوها من ا حاااثح قاال تعااف يف تعااهم (ويارتتع تكام الااواير) ويرتت اون ا ق اام املاؤمنني فقاا قاالوا لفرياق 

 ينامودم هلى من قد  من قومهم يف تعمل الغزوات (لو أطاهوان ما قدلوا).  من ا   ار
الثالا: االرتةان يف الاين وهو الياك يف االهدمااد هلاى أها  اإلساالم أو هلاى الكاافرين وينيا  هناه القعاود هان امهااد  

 (لو كا وا هناان ما ماتوا وما قدلوا). قال تعاف (فهم يف ريبهم يرتددون) ول(لك كا وا ال يؤمنون ابآلجالح وقالوا إلخوادم 
الرات : الغرور اب مااينح وهاي را  أمنةاة وهاي اسام الدماين. واملاراد ناا ماا كاا وا ميناون تاه أ ف اهم مان أدام هلاى احلاق وأن  

ا د ااار املااؤمنني هاارض زاياا ح وأن احلااوادث جتااري هلااى رغباادهم وهااواهمح وماان ذلااك قااوهللام (لةخاارجن ا هااز منهااا ا ذل) 
وهللام (لو  علم قداال التبعناكم) ول(لك   بون أن العاقبة هللام (هم ال(ين يقولون ال تنفقوا هلى مان هناا رساول هللا حاىت وق
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ينفاوا). وقا تةنل اخل ال الاأ تدولاا هلاى النفاا  يف تف اري ساورة البقارة ف باق هلةاه ها(ك ا صاول ا رتعاة وأحلاق فاروأ 
 تعاها تبعمل. 

 جاء أمر هللا) الدنايا هلةهم أبدم مل يرهووا هن غةهم م  طول ماة أهمارهم وتعاق  ال نني واملق ود من الغاية ن(حىت 
هلةهم وهم مل يداتروا يف العواق ح كما قال تعاف (أومل  عمركم ما يد(كر فةاه مان تا(كر) وإساناد الدغةاري ا مااين مااز هقلاي 

  ن ا ماين وال م  يف ح وهللاا سب  غرورهم ومالت ه. 
 يء أمر هللا هو املوتح أي حىت يدم هلى تلك احلالة ال ةئة ومل تقلعوا هنها ابإلميان احلق. وم 
والغاية معرتضة تني امملدني املدعاطفدنيح ومن حق املؤمن أن يعدرب كا تامنه قوله تعاف (وغرتكم ا مااين حاىت جااء أمار  

 هللا) اآليةح فال مياط  الدوتة وال يقول: غاا غاا. 
لة (وغركم ابهلل الغرور) ه ف هلى رلة (وغرتكم ا مااين) حتقاريا لغارورهم وأماا ةهم أبداا مان كةاا الياة ان لةازدادوا ور  

 ح رة حةنئ(. 
والغرور: تفدح الغني مبالغاة يف املد اف ابلدغريارح واملاراد تاه الياة انح أي  لقاياه خاواطر النفاا  يف  فوساهم تدلويناه تلاون  

 ر ال(ي يزهمون أ ه رضي هللا (وقالوا لو شاء الرمحن ما هباانهم). احلق وإرضاء دين الكف
 وحوز أن يراد جنم الغارينح أي وغركم ابهلل أيمة الكفر وقادة النفا .  
 والدغرير: إظهار الاار يف صورة الناف  تدمويه وسف  ة.  
هللا سببا لغروركم أبن خة  إلةكم أن احلفااظ هلاى والباء يف قوله (ابهلل) لل ببةة أو لآللة اجملازيةح أي جع  الية ان ش ن  

الكفار مرضاي هلل تعااف وأن النفاا  حاافظدم تاه هلاى ديانكم وحاافظدم تاه  فوساكم وكراماة قاومكم واطلعادم تاه هلاى أحاوال 
 هاوكم. 

ح ق عااا وها(ا كلاه معلاوم هناااهم قاا شااهاوا داليلااه فمان أجا  ذلااك فرهاوا هللاام هلةااه قاوهللام (فاالةوم ال يؤخاا( مانكم فاياة) 
 ل معهم أن يكو وا م  املؤمنني يومئ( كما كا وا معهم يف احلةاة. 

[) حااوز أن يكااون هاا(ا 15(فااالةوم ال يؤخاا( ماانكم فايااة وال ماان الاا(ين كفااروا ماا واكم النااار هااي مااوالكم وتاائم امل ااري] 
املف ارونح فموقا  فااء الدفريا   الكالم من تدمة خ ان املؤمنني للمنافقني اسدمرار يف الدوتة  والدنا،. وه(ا ما جرى هلةاه

تني والعلم للمؤمنني أبن ال تؤخ( فاية من املنافقني والا(ين كفاروا حاصا  مماا ي امعون يف ذلاك الةاوم مان ا قااةة اإلهللاةاة 
تني اخللق حبةا صار معلوما  ه  ا يرح أو هو هلم مدقرر يف  فوسهم مما هلموك يف الا ةا من أخبار القرآن وكالم النيب 

هللا هلةااه وساالم وذلااك موجاا  ه ااف (وال ماان الاا(ين كفااروا) تعبااريا همااا هلمااوك أبساارك وهااو ه ااف معاارتض جرتااه  صاالى
 املناسبة. 
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وحااوز أن يكااون كالمااا صااادرا ماان جا اا  هللا تعاااف للمنااافقني  ية ااا هللااام ماان ال ماا  يف  ااوال حااظ ماان  ااور املااؤمننيح   
فة كاالم أحاا هلاى كاالم غاريك  جا  احتااد مكاان املخاطباة هلاى حناو قولاه تعااف قاال فةكون الفاء من ه ف الدلقني هاط

 (ومن ذريأ). 
 ويكون ه ف (وال من ال(ين كفروا) رعا للفريقني يف توتة  وتنا، واحا الحتادمها يف الكفر.  
 ر ء وتقةة. وهو ما حاكاك هللا هنهم وإقحام كلمة (فالةوم) لد(كريهم كا كا وا يامرو ه يف الا ةا حني ينفقون م  املؤمنني 

 تقوله (ومن ا هران من يدخ( ما ينفق مغرما ويرتتع تكم الاواير). 
وقاارأ اممهااور (ال يؤخاا() تةاااء الغاياا  املاا(كر  ن   ةااا (فايااة) غااري حقةقاايح وقااا ف اا  تااني الفعاا  وفاااهلو ابلظاار   

ن هااامر وأتااو جعفاار ويعقااون كثناااة فوقةااة جاار  هلااى   ةااا فح اا  م ااوغان لاارت  اقاارتان الفعاا  تعالمااة املؤ ااا. وقاارأك اتاا
 الفاه  يف اللفظح والقراء ن سواء. 

وكين ينفي أخ( الفاية هن حتقق جزاؤهم هلى الكفرح وإال فاإدم مل يبا(لوا فاياةح وال كاان النفاا  مان أ اواأ الفاياة ولكان  
 ا يدخل ان من املؤاخ(ة تفاية تب(ل هنهما. الكالم جرى هلى الكناية ملا هو ميهور من أن ا سري واماين ق

فع ف (وال من ال(ين كفاروا) ق اا مناه تعلةا  أن ال حماةع هللاام مان ها(ان الكفارح مثا  الا(ين كفارواح أي الا(ين أهلناوا  
الكفر حىت كان حالة يعرفون نا. وه(ا يقداي أن املنافقني كا وا هم والكافرون يف صاعةا واحاا هناا أتاوان جهانمح ففةاه 

اس ماان أن يداوهم الكااافرون ال ارحاء ماان ضامري (ال يؤخاا( مانكم فايااة) إن ذلاك حكاام خااو ابملنااافقني تعلقاا أبقاا  احارت 
 طم ح فلةم ذكر (وال من ال(ين كفروا) مرد اسد راد. 

 وامل وى: املكان ال(ي يؤوى إلةهح أي ي ار إلةه ويرج ح وكين ته هن االسدمرار واخللود.  
(م واكم النار هي موالكم) أي ترجعون إلةها كما يرج  امل دن ر إف موالك لةن ارك أو يفاادي وأكا ذلك ابل ريح جبملة  

 هنهح فاسدعري املوف للمقر هلى طريقة الدهكم. 
 وحوز م  ذلك أن حع  املوف اسم مكان الويلح وهو القرن والا وح أي مقركمح كقول لبةا:           
 موف املخافة خلفها وأمامها أي مكان املخافة ومقرها.                  فغات كال الفرجني حت   أ ه       
و(تائم امل اري) تا(ية  ييام  رةا  ماا ي اريون إلةاه مان العا(ان. وقاا   ا  العلام للماؤمنني كاا أجااتوا تاه أها  النفااا   

  دم صاروا إف دار احلقايق. 
 ازل مان احلاق وال يكو اوا كالا(ين أوتاوا الكداان مان قبا  ف اال هلاةهم (أمل أين لل(ين أمنوا أن ختي  قلونم ل(كر هللا وماا  

[)  قاا هلام مان صاار تف اري ها(ك ال اورة أن ها(ك اآلياة  زلال ككاة سانة 16ا ما فق ل قلاونم وكثاري مانهم فاساقون]
هاتبناا هللا نا(ك أرت  أو مخم من البعثة رواك م لم وغريك هن هباا هللا تان م اعود أ اه قاال: ماا كاان تاني إساالمنا وتاني أن 

 اآلية (أمل أين لل(ين آمنوا أن ختي  قلونم ل(كر هللا) إف (وكثري منهم فاسقون) إال أرت  سنني. 
واملق ود من (الا(ين آمناوا): إماا تعامل مانهم ركاا كاا وا مق ارين هان رهاور املاؤمنني يومئا( ككاة فا راد هللا إيقااظ قلاونم  

وأقوال الرسول صلى هللا هلةه وسلم يف الدعريمل مث  قولاه  ماا ابل أقاوام يفعلاون كا(ا   ن(ا الكالم اجملم  هلى هادة القرآن
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وقوله تعاف (وطايفة قا أمهدهم أ ف هم يانون ابهلل غري احلق ظن اماهلةاة). ولاةم ماا قالاه اتان م اعود مقدااةا أن مثلاه 
 من أولئك ال(ين ذكرهم هللا ن(ك اآلية ولكنه خييى منهم ح(را وحة ة. 

فاملراد (ابل(ين آمنوا) املؤمنون حقاا مان يظهارون اإلمياان مان املناافقني إذ مل يكان يف امل المني ككاة مناافقون وال كاان داأ  
 إف  فا  تعاهم. وهن اتن م عود  ملا  زلل جع  تعانا ينظر إف تعمل ويقول: ما أحاثنا  . 

 دق ري. وإما أن يكون حترياا للمؤمنني هلى مراقبة ذلك واحل(ر من ال 
 واهللامزة يف (أمل أين) لالسدفهام وهو اسدفهام م دعم  يف اإل كارح أي إ كار  في اقرتان وقل فاه  الفع .  
   
 

 4307صفحة : 
 
وحوز أن يكون االسدفهام للدقرير هلى النفايح وفعا  (أين) ميادق مان اسام جاماا وهاو اإلين تفادح اهللامازة وك ارهاح أي   

ين إانك). وقري  من قوله (أمل إين) قوهللام: أما آن لك أن تفع ح مث  ما ورد يف حايا إسالم الوقل قال تعاف (غري انظر 
همر تن اخل ان من قول النيب صلى هللا هلةه وسلم له  أما آن لك   اتن اخل ان أن ت لم) ويف خرب إسالم أيب ذر من 

أماا آن للرجا  أن يعار  منزلاه  يرياا: أن يعار   أن هلي تن أيب طال  وجاك يف امل ا ا احلارام وأراد أن يااةفه وقاال لاه 
منزيل الا(ي هاو كمنزلاه. وها(ا تل اف يف هارض االسدااافةح إال أن فعا  (إين) ميادق مان اإلىن وهاو فعا  منقاوو آخارك 

 ألف. وفع : آن ميدق من ا ين وهو احلني وهو فع  أجو  آخرك  ون. 
 ف ص : أىن أين واص  آن: آن وآل معا الكلمدني واحا.  
 والالم للعلةح أي أمل إين  ج  ال(ين آمنوا اخليوأح أي أمل  ق حاورك  جلهم.  
 و(أن ختي ) فاه  (إين)ح واخليوأ: االسدكا ة والد(ل .  
و(ذكر هللا) ما ي(كرهم ته النيب صلى هللا هلةه وسلم أو هو ال الة. و(ما  زل من احلق) القرآنح قال تعاف (إمنا املؤمنون  

 ذكر هللا وجلل قلونم).  ال(ين إذا
وحوز أن يكون الوصفان للقرآن تيريفا له أب ه ذكر هللا وتعريفا لنفعه أب ه  زل من هنا هللاح وأ ه احلقح فةكون قولاه (وماا  

  زل من احلق) ه ف وصف آخر للقرآن مث  قول الياهر أ ياك يف الكيا :          
 الالم يف (ل(كر هللا) الم العلةح أي  ج  ذكر هللا. إف امللك القرم واتن اهللامام... البةل و   
 ومعا اخليوأ  جله: اخليوأ امل ب  هلى مساهه وهو ال اهة واالمدثال.  
وقارأ انفاا  وحفااع هان هاصاام (ومااا  ازل) تدخفةااف الاازاي. وقارأك الباااقون تديااايا الازاي هلااى أن فاهاا  ( ازل) معلااوم ماان  

 املقامح أي هللا. 
 ك اممهور تةاء الغاي ح وقرأك رويم هن يعقون (وال تكو وا) تداء اخل ان. و(ال يكو وا) قرأ 
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و(ال) انفةااة هلااى قااراءة اممهااور والفعاا  املعمااول ل(أن) امل ااارية الااأ ذكاارت قبلااهح والدقاااير: أمل إين هللااام أن ال يكو ااوا   
فةااةح والفعاا  من ااون ابلع ااف  كالاا(ين أوتااوا الكدااان. وهلااى قااراءة روياام هاان يعقااون فداااء اخل ااان االلدفااات و(ال) ان

 كقراءة اممهورح أو (ال) انهةة والفع  مزوم والع ف من ه ف امم . 
واملق ااود الدحاا(ير إال أداام تلب ااوا تاا(لك ومل إين هللااام اإلقااالأ هنااه. والدحاا(ير من اا  إف مااا حاااث  هاا  الكدااان ماان  

(ين آمنوا من أن يكو وا مثلهم هلى حااثن ههااهم ق وة القلون تعا طول ا ما هلةهم يف مزاولة دينهمح أي فلةح(ر ال
ابلاين. ولةم املق ود ه(ر ال(ين أوتوا الكدان ت ول ا ما هلةهم  ن طول ا ما ال يكون سببا يف الدفريط فةما أطاال 

قبا  فةه ا ما ت  ا مر ابلعكم وال ق ا هتوين ح وله لل(ين آمنوا تعاا أن ي اول ا ماا  ن ذلاك ال يدعلاق تاه الغارض 
طول ا ماح وإمنا املق ود النهي هن الديبةه ابل(ين أوتوا الكدان يف هاام خياوأ قلاونم ولكناه يفةاا حتا(ير املاؤمنني تعاا 
أن ي ول الزمان من أن يقعوا فةما وق  فةه أه  الكدان. وي ددب  ذلك ا  باء أبن ماة امل لمني ت ول قريبا أو أكثر مان 

 البعثةح فإن القرآن موهظة للع ور وا جةال.  ماة أه  الكدان ال(ين كا وا قب 
 وحوز أن جتع  (ال) حر  دي وتعلق النهي ابلغاي  الدفا  أو املراد: أتلغهم أن ال يكو وا.   
وفاء (ف ال هلةهم ا ما) لدفري  طول ا ما هلى ق وة القلون من هام اخليوأح فه(ا الدفري  خارج هن الديبةه ال(ي  

أوتااوا الكدااان ماان قباا )ح ولكنااه تنبةااه هلااى هاقبااة ذلااك الدياابةه حتاا(يرا ماان أن ي ااةبهم مثاا  مااا أصااان  يف قولااه (كالاا(ين
 ال(ين أوتوا الكدان من قب . 

وا مااا: الغايااة ماان مكااان أو زمااان واملااراد تااه هنااا: املاااة الااأ أوصااوا أبن  ااافظوا هلااى اتباااأ شاارايعهم فةهااا املغةاااة ك اايء  
املبير يف اليراي  (وإذا أخ( هللا مةثا  النبةني ملا آتةناكم من كدان وحكمة مث جاءكم رسول  الرسول صلى هللا هلةه وسلم

 م ا  ملا معكم لدؤمنن ته ولدن ر ه). 
واملعا: أدم   وا ما أوصوا ته فخالفوا أحكام شرايعهم ومل خيافوا هقان هللا أيخا(ون هارض ها(ا ا دىن ويقولاون ساةغفر  

م واشرتوا ته ةناح وصار دياان هللاام رويااا رويااا حاىت ضاريوا تا(لكح فق ال قلاونمح أي ياردت هلاى لنا فنب(وك وراء ظهوره
 االجرتاء هلى تغةري أحكام الاين. 

 ورلة (وكثري منهم فاسقون) اهرتاض يف آخر الكالم.  
   
 

 4308صفحة : 
 
م وتاالوا كداانم وحروفاه وأف ااوا هقايااهم فبلغاوا واملعا: أن كثريا منهم جتاوزوا ذلك احلا من ق وة القلون فنب(وا ديانه  

حا الكفر. فالف ق هنا مراد تاه الكفار كقولاه تعااف (قا    أها  الكداان ها  تنقماون مناا إال أن آمناا ابهلل وماا أ ازل إلةناا 
 من قب  وأن أكثرهم فاسقون)ح أي غري مؤمنني تالة  املقاتلة تقوله (آمنا ابهلل) إف آخرك. 
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فق ل) وقوله (فاسقون) حم ن امناس. وه(ا النوأ فةه مرك  مما ي امى جنااس القلا  وماا ي امى امنااس وتني قوله ( 
 الناقع وقا اجدمعا يف ه(ك اآلية. 

(اهلماوا أمناا احلةاااة الاا ةا لعاا  وهللااو وزينااة وتفااخر تةاانكم وتكااثر يف ا مااوال وا والد) أهقا  الدحااريمل هلاى ال اااقات  
مل سب  اليح أ ه احلرو هلاى اسادبقاء املاال إل فاقاه يف ل(ايا( احلةااة الاا ةاح فاارن هللاام مثا  واإل فا  ابإلشارة إف دح

احلةاة الا ةا حبال حمقرة هلى أدا زايلة حتقريا حلاصلها وتزهةاا فةها  ن الدعلق نا يعو  هن الفال  قال تعاف (ومان ياو  
 إن حت نوا وتدقوا فإن هللا كان كا تعملون خبريا). شح  ف ه ف ولئك هم املفلحون)ح وقال (وأحارت ا  فم اليح و 

كاا  ذلااك يف سااةا  احلااا هلااى اإل فااا  الواجاا  وغااريكح وأشااري إف أدااا ينبغااي أن تدخاا( احلةاااة وسااةلة تنعااةم الاااايم يف   
 ةا اآلخارةح ووقاياة مان العا(ان اليااياح وماا هاااا ذلاك مان أحاوال احلةااة فهاو مداااأ قلةا ح ولا(لك أهقا  مثا  احلةااة الااا

 ابإلخبار هن اآلخرة تقوله (ويف اآلخرة ه(ان) اخل. 
 وافددا  ه(ا تقوله تعاف (اهلموا) للوجه ال(ي تةناك آ فا يف قوله (اهلموا أن هللا  ةي ا رض تعا موهتا).  
مارياة هلةهاا وهاو و(أمنا) املفدوحة اهللامزة أخل (إمناا) املك اورة اهللامازة يف إفاادة احل ارح وح ار احلةااة الاا ةا يف ا خباار ا 

أق ر أحوال الناس يف احلةاة هلى ه(ك ا مور ال دة ابهدبار غال  الناسح فهو ق ر ادهايي ابلنظر إف ما تن ار  إلاةهم 
مهام غالاا  النااس ماان شااؤون احلةااة الااا ةاح والاأ إن ساالم تعاااهم مان تعاااها ال خيلاو ماان مالت ااة تعامل آخاار إال الاا(ين 

م يف احلةاة كلها لوجه هللاح وإال فإن احلةاة قا يكون فةها أهمال الدقى واملناف  واإلح اان ه مهم هللا تعاف ف ع  أهماهللا
 والد يةا للحق وتعلةم الفااي  وتيري  القوا ني. 

وقا ذكر هنا من شؤون احلةاة ما هو الغال  هلى الناس وما ال خيلو من مفارقة تاةة  الغا ت اليريفة أو اقدحام م او  
صول أحوال اجملدم  يف احلةاةح وهي أياا أصول أطاوار آحااد النااس يف ت اور كا  واحاا مانهمح فاإن اللعا  ذمةمةح وهي أ

طاور سان ال فولاة وال اباح واللهاو طاور اليابانح والزيناة طاور الفداوةح والدفااخر طاور الكهولاةح والدكااثر طاور اليااةخوخة. 
 وذكر هنا مخ ة أشةاء. 

زا  واهللاازل لدمااةة الوقال أو إزالاة وحياة الوحااةح أو ال اكونح أو ال اكوتح أو فاللع : اسم لقول أو فع  ياراد تاه املا 
ملاا  فاار  وم اارة للاانفمح أو حلاا  مثاا  ذلااك للحبةاا ح أو حلاا  ضاااك للبغااةملح كإهمااال ا هااااء وحتريكهااا دفعااا 

قباهللااا وما  ال فا  لوحية ال كونح واهللا( ن املق ود لاف  وحية ال اكوتح ومناه البعااح وكااملزا  ما  املارأة الجادالن إ
 حتببا أو إرضاء له. 

واللعا : هااو الغالاا  هلاى أهمااال ا طفااال وال ابةان ف ااور ال فولااة طاور اللعاا  ويدفاااوت غاريهم يف اإلتةااان منااه فةقاا    
ويكثر حب   تفاوت الناس يف ا طوار ا وف من اإل  ان ويف رجاحة العقول وضاعفها. واإلفاراط فةاه مان غاري أصاحان 

 ة العق ح ول(لك قال قوم إتراهةم له (أجئدنا ابحلاق أم أ ال مان الالهباني). واللعا  يكثار يف أحاوال النااس طورك يؤذن  
 يف الا ةا فهو جزء هظةم من أحواهللاا وح بك أ ه يعمر معظم أحوال ال با. 

أو الكماااح واللهااو: اساام لفعاا  أو قااول يق ااا منااه الداا(اذ الاانفم تااه وصاارفها هاان أمل حاصاا  ماان تعاا  ام ااا أو احلاازن  
 يقال: هللاا هن الييءح أي تياغ  هنه. قال امرؤ القةم:          
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 وتةاة خار ال يرام خبااؤهاا                      يدعل من هللاو نا غري مع   وقال الناتغة ي(كر ح ه:            
ويغلا  اللهاو هلاى أحاوال اليابان ف اور  حةا  ريب فإان ال    لاناا                      هللااو الن ااء وإن الاان قاا هزماا  

 اليبان طوركح ويكثر اللهو يف أحوال الا ةا من ت ل  الل(ات وال رن. 
   
 

 4309صفحة : 
 
والزينة: حت ني ال(ات أو املكان كا حع  وقعه هنا انظرك م را لهح ويف طباأ الناس الرغبة يف أن تكاون منااظرهم ح انة   

الن اء أشاح وركا كان من أسبان شاته غرورا أب ف هم ت  ذلك لدكون ح نة يف الناس  يف هني انظريهم وذلك يف طباأ
 من الرجال والن اء. 

ويغل  الدزين هلى أحوال احلةاة فإن معظم امل اكن واملالتم يراد منه الزينةح وهي ذاتةة ومعنويةح ومن املعنوية ماا ي امى  
 يف أصول الفقه ابلدح ةين. 

ال(ي يفخر تهح والفخر: حايا املرء هن حماماك وال فات ا مودة منها فةه ابحلق أو الباط . وصاةغ والدفاخر: الكالم  
 منه ز ة الفاه   ن ش ن الفخر أن يق  تني جا بني كما أ ب  ته تقةةاك تظر  (تةنكم). 

ه غاااري ابطاا . وهاااي والناااس يدفاااخرون ابل ااافات ا مااودة يف ه اااورهم وأجةاااهللام وهااااداهتمح فماان ال ااافات مااا الفخااار تاا 
ال افات الاأ حقايقهاا حمماودة يف العقا  أو الياارأ. ومنهاا ماا الفخار تاه ابطا  ماان ال افات وا هماال الاأ اصا لح قااوم 
هلى الدما  نا ولة ل حقةقة ابملا  مث  الدفاخر ابإلغالء يف ةن اخلمور ويف املة ر والزىن والفخر تقد  النفوس والغارة 

 هلى ا موال يف غري حق. 
 وأغل  الدفاخر يف طور الكهولة واكدمال ا شا   ه زمن اإلقبال هلى ا فعال الأ يق ا منها الفخر.  
 والدفاخر كثريا يف أحوال الناس يف الا ةاح ومنه الدباهي والع  ح وهنه يني  احل ا.  
ة من يغال  غاريك يف كثارة شايءح فإ اه والدكاثر: تفاه  من الكثرةح وصةغة الدفاه  هنا للمبالغة يف الفع  حبةا ينزل منزل 

يكون أحرو هلى أن يكون ا كثر منه هنااك فكاان املارء ينظار يف الكثارة مان ا مار ا باون إف أمار آخار لاه الكثارة مناهح 
 أال ترى إف قول طرفة:          

 فلو شاء ريب كنل قةم تن هاصم                      ولو شاء ريب كنل همرو تن مرثا   
ف صااابحل ذا ماااال كثاااري وطاااا  تااااي                      تناااون كاااارام سااااادت لاما ااااود مث شااااأ إطاااال  صاااةغة الدكااااثر   

 ف ارت ت دعم  يف احلرو هلى حت ة  الكثري من غري مراهاة مغالبة الغري ممن ح   هلةهح قال تعاف (أهللااكم الدكاثر). 
عملة يف الدعلة ح وأماا هاي الظرفةاة اجملازياةح فاإن جعلال ا ماوال كاالظر  و(يف) من قوله (يف ا موال وا والد): أما م د 

     تكاثر الناس هناك كمن ينزأ يف تئر. 
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واملعا: أن هللا أقام  ظام أحوال الناس يف احلةاة الا ةا هلى حكمة أن تكون احلةاة وسةلة لبلوغ النفوس إف ماا هةئهاا هللا  
ا دل هلةاه قولاه (إين جاها  يف ا رض خلةفاة)ح فكاان  ظاام ها(ك احلةااة هلاى أن جتاري له مان العاروج إف مساو امللكةاة كما

أمور الناس فةها هلى ح   تعالةم اهللااى للفوز ابحلةاة ا تاية من  عةم احلق تعا املمات والبعاح فإذا الناس قا حرفوها 
ماؤمن فلنحةةناه حةااة طةباة ولن ازينهم هلى مهةعهاح وقا تامن ذلك قوله تعاف (من هم  صاحلا مان ذكار أو أ ثاى وهاو 

 أجرهم أبح ن ما كا وا يعملون). 
(كمثاا  غةااا أه اا  الكفااار  باتااه مث يهااةج فاارتاك م اافرا مث يكااون ح امااا) حااوز أن يكااون يف موضاا  خاارب ماان مبداااأ  

تعاااة حماا(و ح أي هاااي كمثااا  غةاااا فدكاااون امملاااة اسااادئنافاح وحااا(  امل ااانا إلةاااه مااان الناااوأ الااا(ي مسااااك ال اااكاكي  مدا
 االسدعمال  . 

وحوز أن يكون الكا  يف موض  احلال و(كمث ) معناك كحالح أي حال احلةاة الا ةا كحال غةا اخلح فيبهل هةئاة   
أه  الا ةا أحواهللام الغالبة هلةهم وامليار إف تنويعها تقوله (لع  وهللاو) إف آخرك نةئة غةاا أ بال زرهاا فا ين  مث اصافر مث 

ه هةئاة ها(ك ا حااوال الغالباة هلااى النااس يف احلةااة يف كودااا حمبوتاة للنااس مزهةااة هللاام ويف ساارهة اضامح  وحت امح أي تياابة
 تقاةها نةئة  بات جايا أ بده غةا فاسدوى واكدم  وأه   ته من رآك فمال هلةه ماة فةبم وحت م. 

مواق  احل ن فةها  ن ذلك يكد ا   واملق ود ابلدمثة  هو النباتح وإمنا اتداأ تغةا ت ويغا للهةئة من مباديها إلظهار 
 منه امليبه ح نا كما فع  كع  تن زهري يف حت ني أوصا  املاء ال(ي مزجل ته الرا  يف قوله:          

 ش ل ت(ي شةم من ماء حماناةة                      صا  أبت ح أضحى وهو ميمول   
 من صون سارية تةمل يعاالاة   تنفي الر   الق(ى هنه وأفرطاه                        
 

 4309صفحة : 
 
والزينة: حت ني ال(ات أو املكان كا حع  وقعه هنا انظرك م را لهح ويف طباأ الناس الرغبة يف أن تكاون منااظرهم ح انة   

اس يف هني انظريهم وذلك يف طباأ الن اء أشاح وركا كان من أسبان شاته غرورا أب ف هم ت  ذلك لدكون ح نة يف الن
 من الرجال والن اء. 

ويغل  الدزين هلى أحوال احلةاة فإن معظم امل اكن واملالتم يراد منه الزينةح وهي ذاتةة ومعنويةح ومن املعنوية ماا ي امى  
 يف أصول الفقه ابلدح ةين. 

أو الباط . وصاةغ والدفاخر: الكالم ال(ي يفخر تهح والفخر: حايا املرء هن حماماك وال فات ا مودة منها فةه ابحلق  
 منه ز ة الفاه   ن ش ن الفخر أن يق  تني جا بني كما أ ب  ته تقةةاك تظر  (تةنكم). 

والناااس يدفاااخرون ابل ااافات ا مااودة يف ه اااورهم وأجةاااهللام وهااااداهتمح فماان ال ااافات مااا الفخااار تااه غاااري ابطاا . وهاااي  
ر تاه ابطا  ماان ال افات وا هماال الاأ اصا لح قااوم ال افات الاأ حقايقهاا حمماودة يف العقا  أو الياارأ. ومنهاا ماا الفخا
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هلى الدما  نا ولة ل حقةقة ابملا  مث  الدفاخر ابإلغالء يف ةن اخلمور ويف املة ر والزىن والفخر تقد  النفوس والغارة 
 هلى ا موال يف غري حق. 

 لأ يق ا منها الفخر. وأغل  الدفاخر يف طور الكهولة واكدمال ا شا   ه زمن اإلقبال هلى ا فعال ا 
 والدفاخر كثريا يف أحوال الناس يف الا ةاح ومنه الدباهي والع  ح وهنه يني  احل ا.  
والدكاثر: تفاه  من الكثرةح وصةغة الدفاه  هنا للمبالغة يف الفع  حبةا ينزل منزلة من يغال  غاريك يف كثارة شايءح فإ اه  

ن املارء ينظار يف الكثارة مان ا مار ا باون إف أمار آخار لاه الكثارة مناهح يكون أحرو هلى أن يكون ا كثر منه هنااك فكاا
 أال ترى إف قول طرفة:          

 فلو شاء ريب كنل قةم تن هاصم                      ولو شاء ريب كنل همرو تن مرثا   
مث شااااأ إطاااال  صاااةغة الدكااااثر  ف صااابحل ذا ماااال كثاااري وطاااا  تااااي                      تناااون كاااارام سااااادت لاما ااااود  

 ف ارت ت دعم  يف احلرو هلى حت ة  الكثري من غري مراهاة مغالبة الغري ممن ح   هلةهح قال تعاف (أهللااكم الدكاثر). 
و(يف) من قوله (يف ا موال وا والد): أما م دعملة يف الدعلة ح وأماا هاي الظرفةاة اجملازياةح فاإن جعلال ا ماوال كاالظر   

 ثر الناس هناك كمن ينزأ يف تئر.     تكا
واملعا: أن هللا أقام  ظام أحوال الناس يف احلةاة الا ةا هلى حكمة أن تكون احلةاة وسةلة لبلوغ النفوس إف ماا هةئهاا هللا  

له مان العاروج إف مساو امللكةاة كماا دل هلةاه قولاه (إين جاها  يف ا رض خلةفاة)ح فكاان  ظاام ها(ك احلةااة هلاى أن جتاري 
أمور الناس فةها هلى ح   تعالةم اهللااى للفوز ابحلةاة ا تاية من  عةم احلق تعا املمات والبعاح فإذا الناس قا حرفوها 
هلى مهةعهاح وقا تامن ذلك قوله تعاف (من هم  صاحلا مان ذكار أو أ ثاى وهاو ماؤمن فلنحةةناه حةااة طةباة ولن ازينهم 

 أجرهم أبح ن ما كا وا يعملون). 
أه اا  الكفااار  باتااه مث يهااةج فاارتاك م اافرا مث يكااون ح امااا) حااوز أن يكااون يف موضاا  خاارب ماان مبداااأ  (كمثاا  غةااا 

حماا(و ح أي هاااي كمثااا  غةاااا فدكاااون امملاااة اسااادئنافاح وحااا(  امل ااانا إلةاااه مااان الناااوأ الااا(ي مسااااك ال اااكاكي  مداتعاااة 
 االسدعمال  . 

ي حال احلةاة الا ةا كحال غةا اخلح فيبهل هةئاة وحوز أن يكون الكا  يف موض  احلال و(كمث ) معناك كحالح أ  
أه  الا ةا أحواهللام الغالبة هلةهم وامليار إف تنويعها تقوله (لع  وهللاو) إف آخرك نةئة غةاا أ بال زرهاا فا ين  مث اصافر مث 

هللاام ويف ساارهة اضامح  وحت امح أي تياابةه هةئاة ها(ك ا حااوال الغالباة هلااى النااس يف احلةااة يف كودااا حمبوتاة للنااس مزهةااة 
 تقاةها نةئة  بات جايا أ بده غةا فاسدوى واكدم  وأه   ته من رآك فمال هلةه ماة فةبم وحت م. 

واملق ود ابلدمثة  هو النباتح وإمنا اتداأ تغةا ت ويغا للهةئة من مباديها إلظهار مواق  احل ن فةها  ن ذلك يكد ا   
  أوصا  املاء ال(ي مزجل ته الرا  يف قوله:          منه امليبه ح نا كما فع  كع  تن زهري يف حت ني

 ش ل ت(ي شةم من ماء حماناةة                      صا  أبت ح أضحى وهو ميمول   
 تنفي الر   الق(ى هنه وأفرطاه                      من صون سارية تةمل يعاالاة     
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 4310صفحة : 
 
أح ر  كافر وهو الزارأ   ه يكفر الزري  ترتان ا رضح والكفر تفدح الكا  ال رتح وهن اتن م عود  أن الكفار: الزرا   

أي سرت الزريعةح وإمنا أوثر ه(ا االسم هنا وقا قال تعاف يف سورة الفدح (يع   الزراأ) ق اا هنا للدورياة ابلكفاار الا(ين 
شاايء تعاااك. وقااال راا  ماان املف اارين: الكفااار راا   هاام الكااافرون ابهلل  داام أشااا إه ااااب كداااأ الااا ةا إذ ال أماا  هللااام يف

الكاافر ابهلل  داام ق ااروا إه ااانم هلااى ا همااال ذات الغااا ت الااا ةا دون ا همااال الاينةااةح فاا(كر الكفااار تلااويح إف أن 
 املث  م و  إف جا بهم أوال. 

طلاق هلاى الناتاال مان أشاوا  امل ااار والنباات: اسام م اار  باال قاال تعااف (وهللا أ باادكم مان ا رض  باا )ح وهاو هنااا أ 
 هلى الفاه  وهو كثريح وأصله أن يراد ته املبالغةح وقا يية  فةزول ق ا املبالغة ته. 

وقولااه (مث يهااةج) تاااافرت كلمااات املف اارين هلااى تف ااري يهااةج ن  يةاابم  أو حاافح ومل ي اادظهروا تياااها ماان كااالم  
ال الراغ : يقال: هاج امم ح إذا اصفر وطانح ويف ا ساس: من العرن يال هلى أن من معاين اهللاةاج امفا ح وقا ق

اجملاااز هاااج البقااا ح إذا أخاا( يف الةااابم. وهاا(ان اإلماماااان مل حعااال  هاااج  كعاااا  ياابم  كةاااف لفااظ اآلياااة (مث يهااةج فااارتاك 
ةال احلارن اهللاة ااءح م فرا)ح فالوجه أن اهللاةاج: الغلظ ومقارتة الةبمح  ن مادة اهللاةاج تال هلى االض ران والثوران ومس

 وقال الناتغة:          
أهاجااك ماان سااعاا  مغااا املعاهااا والاازرأ إذا غلااظ يكااون حبركدااه صااوت فك  ااه هااايجح أي اثياار وذلااك اتدااااء جفافااهح   

 وذلك كقوله تعاف (كزرأ أخرج ش  ك فلزرك فاسدغلظ فاسدوى هلى سوقه يع   الزراأ) يف سورة الفدح. 
مث) إلفادة الرتاخي الرتيب  ن اصفرار النبات أهظم داللة هلى الدهةاؤ للازوالح وها(ا هاو ا هام وه فل رلة (يهةج) ن( 

 يف مقام الدزهةا يف مداأ الا ةا. 
 وه ف (فرتاك م فرا) ابلفاء  ن اصفرار النبل مقارن لةب هح وه ف (مث يكون ح اما) ن(مث) كع ف (مث يهج).  
 ق عا. واحل ام: تام احلاء ما ح مح أي ك ر  
فارن مث  احلةاة الا ةا  طوار ماا فةهاا مان شابان وكهولاة وهارم ففنااءح ومان جااك وتبا(ل وتلاىح ومان إقباال ا ماور يف  

 زمن إقباهللاا مث أدابرها تعا ذلكح أبطوار الزرأ. وكلها أهراض زايلة وآخرها فناء. 
  (وا والد) كما يظهر ابلد م . وتنارج فةها أطوار املرء يف احلةاة امل(كورة يف قوله (لع  وهللاو) إف 
وه(ا الدمثة  م  كو ه تيبةه هةئة مركبة نةئة مثلها هو صاحل للدفريق ومقاتلة أجزاء اهللاةئة امليبهة أبجزاء اهللاةئة امليبه ناح  

ه اكدمااال فةياابه أول أطااوار احلةاااة وإقباهللاااا ابلنبااات هقاا  امل اارح ويياابه الناااس املندفعااون  قبااال الااا ةا تناااس زراأح وييااب
أحوال احلةاة وقوة الكهولة نةاج الزرأح وييبه اتدااء اليخوخة مث اهللارم واتدااء ضعف هم  العام  وجتارة الدااجر وفالحاة 

 الفال  ابصفرار الزرأ وهتةئة للفناءح وييبه زوال ما كان للمرء من قوة ومال تدح م الزرأ. 
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وجاه هللا فإ اه مان شاؤون اآلخارة فاال يااخ  حتال ها(ا الدمثةا  إال ويفهم من ه(ا أن ما كاان مان أحاوال احلةااة مق اودا ل 
ظاااهرا. ف همااال الاارب ودراسااة العلاام وحنااو ذلااك ال يعرتيهااا  قااع مااا دام صاااحبها مقاابال هلةهاااح وتعاااها ياازداد مناااء ت ااول 

 املاةح وتقام  ظري ه(ك اآلية يف سورة الزمر. 
[)  كاان ذكار حاال احلةااة الاا ةا 20احلةاة الا ةا إال مداأ الغارور] (ويف اآلخرة ه(ان شايا ومغفرة من هللا ورضوان وما 

تقريناااااااااة ال ااااااااااةا ح ولاااااااااا(لك مل يبااااااااااني   مقداةا ذكر مقاتلة هلى هادة القرآنح واخلرب م دعم  يف الدح(ير والدحريمل
 أصحان الع(ان وأصحان املغفرة والرضوان لظهور ذلك. 

عاةم ق امان ماادي وروحااينح فااملغفرة والرضاوان أصا  النعاةم الروحااين كماا وكين هن النعاةم كغفارة مان هللا ورضاوان  ن الن 
قال تعاف (ورضوان من هللا أكرب) ومها يقداةان النعةم ام ماين  ن أه  امنة ملا ركبل ذواهتم من أج ام وأودهل فةها 

 روا   دااا املاركااة اللاا(اتح وكااان ا روا  كااان النعةمااان مناساابني هللااام تكثااريا للاا(اتح ومااا لاا(ة ا ج ااام إال صااايرة إف ا
 رضوان هللا يقداي إه ايهم مندهى ما ته الد(اذهمح ومغفرته مقداةة ال فح هما قا يعو  هن تعمل ذلك. 

وه ااف (ومااا احلةاااة الااا ةا إال مداااأ الغاارور) هلاااى (ويف اآلخاارة هاا(ان شااايا) للمقاتلااة تااني احلااالني ز دة يف الرتغةااا   
 والدنفري. 

 ى تقاير ماا ح أي وما أحوال الا ةا إال مداأ الغرور. والكالم هل 
   
 

 4311صفحة : 
 
واحل ر ادهايي ابهدبار غال  أحوال الا ةا ابلن بة إف غال  طالبةهاح فكودا مداها أمر م رود وكاون املدااأ مااافا إف   

 . الغرور أمر غال  ابلن بة ملا هاا ا همال العاياة هلى املرء ابلفوز يف اآلخرة
 والغرور: اخلايعةح إي إظهار ا مر الاار ال(ي من ش  ه  ن  رتز العاق  منه يف صورة الناف  ال(ي يرغ  فةه.  
وإضافة (مداأ) إف (الغارور) هلاى معاا الم العاقباةح أي مدااأ صااير  جا  الغارور تاهح أي آيا  إف أ اه يفار النااظرين إلةاه  

 فة رهون يف الدعلق ته. 
مغفرة من رتكم وجنة هرضاها كعارض ال اماء وا رض أهاات للا(ين آمناوا ابهلل ورساله ذلاك فاا  هللا يؤتةاه (ساتقوا إف  

[) ف(لكة ملاا تقاام مان قولاه تعااف (ياوم تارى املاؤمنني واملؤمناات ي اعى  اورهم) إف 21من يياء وهللا ذو الفا  العظةم]
دحا(ير مان فواتاه وماا ي ار  هناه مان إيثاار زيناة الاا ةاح هنا ف(لك م و  م ا  الرتغة  فةما ته حت ة   عاةم اآلخارة وال

ولاا(لك ف االل امملااة ومل تع اافح واقد اار يف الف(لكااة هلااى اما اا  املق ااود ترغةبااه دون الدعاارض إف ا اا(ر منااه   ااه 
 املق ود. 
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كفعا  مان ي ااتق وهرب هن العناية واالهدمام تفع  امل اتقة إلهللاان النفوس ت ر  العناية أبق ى ما ميكن من الفااي    
غريك إف غاية فهو  رو هلى أن يكون اجملليح و ن امل ااتقة كناياة هان املناف اةح أي واتركاوا املقد ارين هلاى مدااأ احلةااة 

 الا ةا يف ا خر ت واخلوالف. 
ة مان هللا)ح وتنكري (مغفرة) لق ا تعظةمها ولدكون امملة م دقلة تنف هاح وإال فإن املغفرة سابق ذكرهاا يف قولاه (ومغفار  

فكان مقداى الظاهر أن يقال: ساتقوا إف املغفرةح أي أكثروا من أسبانا ووسايلها: فامل اتقة إف املغفرة هي امل ااتقة يف 
 حت ة  أسبانا. 

والعرض: م دعم  يف ال عة ولةم مقات  ال ول لظهور أ ه ال طاي  يف معاا ماا يقاتا  ال اولح وها(ا كقولاه تعااف (وإن  
 ر ف(و دهاء هريمل)ح وقول العاي  ملا فر من وهةا احل اج:          م ه الي

ودون يا احل اج من أن تنالين                      ت اط أبياي الناه ات هريمل وتيبةه هارض امناة تعارض ال اماء   
حتايا ذلك العارض  وا رضح أي مموأ هرضةهما لق ا تقري  امليبه أبق ى ما يد ورك الناس يف االت اأح ولةم املراد

 وال أن امنة يف ال ماء حىت يقال: فماذا تقي ملكان جهنم. 
وها(ا ا ماار شااام  ممةاا  امل اااتقات إف أفعاال الاارب املوجبااة للمغفاارة و عااةم امناةح وشااام  للم اااتقة احلقةقةااة ماا  اجملازيااة  

ثارا للمعاينح ومنه احلايا  لاو يعلام النااس هلى طريقة اسدعمال اللفظ يف حقةقده ومازكح وهي طريقة شايعة يف القرآن إك
 ما يف ال ف ا ول السدبقوا إلةه أو اسدهموا إلةه  . 

ولةم يف اآلية دلة  هلى أن امنة غري خملوقة اآلن إذ وجه اليبه يف قوله (كعرض ال ماء وا رض) هو ال عة ال املقاار  
تقام من معا ه(ك اآلية قوله (سارهوا إف مغفرة من رتكم) اآلياة وال هلى أن امنة يف ال ماء املوجودة الةوم وال هامهح و 

 يف سورة آل همران. 
وظاهر قوله (أهات) أن هللا خلقهاا وأهااها  ن ظااهر اسادعماله الفعا  يف الازمن املاضاي إن ح ا  م اارهم فةاهح فقاا  

اسادناوا إف ظاواهر أخارى وتقاام ذلااك يف ي اك نا(ا الظااهر الا(ين قاالوا: إن امنااة خملوقاة اآلنح وأماا الا(ين  فاوا ذلااك ف
 سورة آل همران. 

 وهلم من قوله (أهات لل(ين آمنوا ابهلل ورسله) أن غريهم ال حظ هللام يف امنة  ن معا إهااد شيء لييء ق رك هلةه.  
ساول أرسا  إف أماة ور  الرس  هنا ييم  ك  أمة آمنوا ابهلل وترسوهللام ال(ي أرسله هللا إلةهمح ولةم يلزمهاا أن تاؤمن تر   

 أخرى ومل ياأ غريها إف اإلميان ته. 
 واإلشارة يف (ذلك فا  هللا) إف امل(كور من املغفرة وامنة.  
[ لكاةال 22(ما أصان مان م اةبة يف ا رض وال يف أ ف اكم إال يف كداان مان قبا  أن  ربأهاا إن ذلاك هلاى هللا ي اري] 

 [)  23هللا ال    ك  خمدال فخور] سوا هلى ما فاتكم وال تفرحوا كا آ كم و
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ملا جرى ذكر امهاد آ فا تقوله (ال ي دوي منكم من أ فق من قب  الفدح وقات ) وقوله (واليهااء هناا رنام هللاام أجارهم   
كان ذلك كله مما و ورهم) هلى الوجهني املدقامني هنالكح وجرى ذكر الا ةا يف قوله (وما احلةاة الا ةا إال مداأ الغرور)ح و 

حتاث فةه امل اي  من قد  وق   وأسر يف امهادح ومن كوارث تعرض يف احلةاة من فقا وأمل واحدةاجح وجرى مث  احلةاة 
الا ةا ابلنباتح وكان ذلك ما يعرض له القحط واموايحح أتب  ذلك تد لةة امل لمني هلى ما ي ةبهم  ن امل المني كاا وا 

ماان قباا  فركااا حلقهاام ضاار أو رزء خااارج هاان   ااا  قااارهتم وك اابهم فاا هلموا أن ذلااك ممااا اقدااااك قااا ختلقااوا آبدان الااا ةا 
ارتباط أسبان احلوادث تعاها تبعمل هلى ما ساريها هلةاه  ظاام رةا  الكايناات يف ها(ا العاامل كماا أشاار إلةاه قولاه تعااف 

وا دقلوا هن ذلك إف اإلقبال هلى ما يهمهم مان  (إال يف كدان من قب  أن  ربأها) كما سدعلمهح فلم ميلكهم الغم واحلزنح
ا مور ومل يلهمهم الدحر  هلى ما فات هلى حنو ما وق  يف قوله (وال تقولوا ملن يقد  يف سبة  هللا أموات ت  حةاء ولكن 

اتدهم ال تيعرون ولنبلوكم تييء من اخلو  واموأ و قاع مان ا ماوال وا  فام والثمارات وتيار ال ااترين الا(ين إذا أصا
م ةبة قالوا إان هلل وإان إلةه راجعون)ح ولع  امل لمني قا أصانم شااة يف إحااى املغاازي أو حابم م ار أو حناو ذلاك مماا  

 كان سب   زول ه(ك اآلية. 
 و(ما) انفةة و(من) زاياة يف النفي للااللة هلى  في امنم ق اا للعموم.  
 صان أحا. ومفعول (أصان) حم(و  تقايرك: ما أصاتكم أو ما أ 
 وقوله (يف ا رض) إشارة إف امل اي  العامة كالقحط وفةاان ال ةول ومو ن ا  عام وتلف ا موال.  
وقوله (وال يف أ ف كم) إشارة إف امل اي  الالحقة ل(وات الناس من ا مراض وق   ا هااء وا سر يف احلرن وموت  

قولااه (ف صاااتدكم م ااةبة املااوت). وتكرياار حاار  النفااي يف املع ااو   ا حبااان ومااوت املاارء  ف ااه فقااا مساااك هللا م ااةبة يف
هلى املنفي يف قولاه (وال يف أ ف اكم) لق اا االهدماام تا(لك املا(كور   وصاه فاإن امل ااي  اخلاصاة ابلانفم أشاا وقعاا 

 ظة النفم إ ك. هلى امل انح فإن امل اي  العامة إذا أخ  ته فإمنا يد ثر هللاا  ثرا ابلدعق  ال ابحلم فال تاوم مالح
واالسدثناء يف قوله (إال يف كدان) اسدثناء مان أحاوال منفةاة ن(ماا)ح إذ الدقااير: ماا أصاان مان م اةبة يف ا رض كايناة  

 يف حال إال يف حال كودا مكدوتة يف كدانح أي مثبدة فةه. 
 خلفح قال احلارث تن حلزة:          والكدان: ماز من هلم هللا تعاف ووجه امليانة هام قبول الدباي  والدغةري والد 
حااا(ر اماااور والد اخااااي وهاااا                       يااانقع ماااا يف املهاااار  ا هاااواء ومااان ذلاااك هلماااه وتقاااايرك  سااابان   

ح وهللاا ووقل خلقها وترتة  آاثرها والق ر املفاد ن(إال) ق ر موصو  هلى صفة وهو ق ر إضايفح أي إال يف حاال  
سبق تقاير يف هلم هللا ردا هلى اهدقاد امليركني واملنافقني امل(كور يف قوله تعاف (وقالوا إلخاوادم إذا كودا يف كدان دون 

ضرتوا يف ا رض أو كا وا غزى لو كا وا هناان ما ماتوا وما قدلوا) وقوله (ال(ين قالوا إلخوادم وقعاوا لو أطاهوان ما قدلوا). 
اك مان أن هللا تعااف وضا   ظاام ها(ا العاامل هلاى أن ترتتا  امل اببات هلاى أساباناح وه(ا الكالم حم  اإلشارة إف ما قامن

 وقار ذلك وهلمهح وه(ا مث  قوله (وما يعمر من معمر وال ينقع من همرك إال يف كدان) وحنو ذلك. 
 أو إف ا  فم. والربء: تفدح الباء : اخللق ومن أمسايه تعاف البارئح وضمري الن   يف ( ربأها) هايا إف ا رض  
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ورلة (إن ذلك هلى هللا ي ري) رد هلى أه  الاالل من امليركني وتعامل أها  الكداان الا(ين ال يثبداون هلل هماوم العلام  
 وحوزون هلةه البااء وييي احلة ح و ج  ق ا الرد هلى املنكرين أكا اخلرب ن(إن). 

إلخباار احلكاةمح أي أهلمنااكم تا(لك لكاي ال  ساوا هلاى ماا والدعلةا  تاالم العلاة و(كاي) مدعلاق كقااور دل هلةاه ها(ا ا  
فاااتكم اخلح أي لفاياااة اساادكمال ماااركاتكم وهقااولكم فااال جتزهااوا للم اااي   ن ماان أيقاان أن مااا هناااك ماان  عمااة د ةويااة 

 ه:          مفقودة يوما ال حمالة مل يدفاقم جزهه هنا فقاك   ه قا وطن  ف ه هلى ذلكح وقا أخ( ه(ا املعا كثري يف قول
 فقلل هللاا   هز ك  ما اةبة                      إذا وطنل يوما هللاا النفم ذلل    
 

 4313صفحة : 
 
وقوله (وال تفرحوا كا آ كم) تدمةم لقوله (لكةال  سوا هلى ما فاتكم) فإن املق ود من الكالم أن ال أيساوا هناا حلاول   

من م ةبة إال يف كدان) مث يعلم أن امل ارات كا(لك ت رياق االكدفااء فاإن مان امل اي   ن املق ود هو قوله (ما أصان 
 امل رات ما     للمرء من غري ترق  وهو أوق  يف امل رة كم  أدته ت ريق املقاتلة. 

  والفر  املنفي هو اليايا منه البالغ حا الب ارح كماا قاال تعااف يف ق اة قاارون (إذ قاال لاه قوماه ال تفار  إن هللا ال  ا 
 الفرحني). وقا ف رك الد(ية  من قوله (وهللا ال    ك  خمدال فخور). 

واملعااا: أخااربتكم تاا(لك لدكو ااوا حكماااء ت ااراء فدعلمااوا أن ممةاا  ذلااك أساابااب وهلااالح وأن للعااامل  ظامااا مرتب ااا تعاااه  
البير ومد اوز حاا معامداه تبعملح وأن اآلاثر حاصلة هق  مؤثراهتا ال حمالةح وإن إفااءها لةها تعاه خارج هن طو  

وحماولدهح وفع  الفوات ميعر أبن الفايل قا سعى املفوت هلةه يف حت اةله مث غلا  هلاى  والاه  روجاه هان مكنداهح فاإذا 
رسا  ذلاك يف هلام أحاا مل  ازن هلاى مااا فاتاه مماا ال ي اد ة  دفعاه ومل يغفا  هاان ترقا  زوال ماا ي ارك إذا كاان مماا ي ااركح 

إلسالم يدخبط يف امزأ إذا أصاته م ان وي د ار خةالء وت ااوال إذا انلاه أمار حمباون فةخارج هان ومن مل يدخلق  لق ا
 احلكمة يف احلالدني. 

 واملق ود من ه(ا الدنبةه هلى أن املفرحات صايرة إف زوال وأن زواهللاا م ةبة.  
 واهلم أن ه(ا مقام املؤمن من ا دن تعا حلول امل ةبة وهنا  وال الرغةبة.  
وصالة املوصااول يف (كااا آ كاام) مياعرة أب ااه  عمااة انفعااةح وفةاه تنبةااه هلااى أن مقااام املاؤمن ماان ا دن تعااا حلااول امل ااةبة  

وهنا ادةال الرغةبةح هو أن ال  زن هلى ما فات وال يب ر كاا انلاه مان خارياتح ولاةم معاا ذلاك أن يارت  ال اعي لناوال 
ور كلهااا يف ا زلح  ن ها(ا إقااام هلاى إف اااد ماا ف ار هلةااه النااس وأقاام هلةااه اخلاري واتقااء اليار قااايال: إن هللا كدا  ا ما

  ظام العامل. وقا قال النيب صلى هللا هلةه وسلم لل(ين قالوا أفال  دك   اهملوا فك  مة ر ملا خلق له  . 
  مااا ينااال املاارء اثتاال يف  وقولاه (وهللا ال  اا  كاا  خمدااال فخااور) حتا(ير ماان الفاار  الواقاا  يف سااةا  تعلةاا  ا خباار أبن كاا 

 كدانح وفةه تةان للمراد من الفر  أ ه الفر  املفرط البالغ ت احبه إف االخدةال والفخر. 
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واملعا: وهللا ال  ا  أحااا خمدااال فخاورا. وال تداوهم أن موقا  (كا ) تعاا النفاي يفةاا النفاي هان اجملماوأ ال هان كا  فارد  
  للية  هباا القااهر ومداتعةاه تاوهم فةاهح وقاا تقاام هناا قولاه تعااف (وهللا ال  ن ذلك لةم مما يق اك أه  الل انح ووق

    ك  كفار أثةم) يف سورة البقرة و بهل هلةه يف تعلةقي هلى دالي  اإله از. 
عاياة وقرأ اممهور (آ كم) كا تعا اهللامزة حمول هن مهزة اث ةة هي فاء الكلمةح أي ما جعلاه آتةاا لكامح فااهللامزة ا وف للد 

إف مفعول اثنح والدقاير: كا آ كموك. واإلتةان هنا أصله ماز وغل  اسادعماله حاىت سااوى احلقةقاةح وهلاى ها(ك القاراءة 
فعايا املوصول حم(و    ه ضمري مد   من ون تفع ح والدقاير: كا آ كموكح وفةه إدماج املناة ما  املوهظاة تا(كريا أبن 

رو وحااك نماازة واحااة هلاى أ ااه مان (أتااى)ح إذا ح ا ح فعاياا املوصااول هاو الااامري اخلاريات مان فااا  هللا. وقارأ أتاو هماا
 امل درت املرفوأ ن(أتى)ح ويف ه(ك القراءة مقاتلة (آ كم) ن(فاتكم) وهو حم ن ال با  ففي كلدا احلالدني حم ن. 

يكاون (الا(ين يبخلاون) اتداااء  [) حاوز أن 24(ال(ين يبخلاون وأيمارون النااس ابلبخا  ومان يداول فاإن هللا الغاين احلمةاا] 
كالم هلى االسدئنا   ن الكالم ال(ي قبله خدم ابلد(ية  تقوله (وهللا ال    ك  خمدال فخور) فةكون (ال(ين يبخلون) 
 مبداأ وخربك حم(وفا يال هلةه جوان اليرط وهو (فإن هللا الغين احلمةا). والدقاير: فإن هللا غين هنهم وحاما للمنفقني. 

أن يكااون مد ااال كااا قبلااه هلااى طريقااة الاادخلع فةكااون (الاا(ين يبخلااون) تاااال ماان (كاا  خمدااال فخااور)ح أو خاارب  وحااوز  
ملبداأ حم(و  هو ضمري (كا  خمداال فخاور). تقاايرك: هام الا(ين يبخلاونح وهلاى ها(ا االحدماال ا خاري فهاو مان حا(  

   ول نا.  امل نا إلةه اتباها لالسدعمال كما مساك ال كاكيح وفةه وجوك أخر ال
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واملراد ن(ال(ين يبخلون): املنافقونح وقا وصفهم هللا كث  ه(ك ال لة يف سورة الن اءح وأمرهم الناس ابلبخ  هو الا(ي   

 حكاك هللا هنهم تقوله (هم ال(ين يقولون ال تنفقوا هلى من هنا رسول هللا حىت ينفاوا)ح أي هلى املؤمنني. 
ل فإن هللا الغين احلمةا) ت(ية   ن (من يدول) يعم (ال(ين يبخلون) وغريهم فإن (ال(ين يبخلون وأيمرون ورلة (ومن يدو  

 الناس ابلبخ ) أي يف سبة  هللا ويف النفقات الواجبة قا تولوا هن أمر هللا و(من) شرطةة هامة. 
لل اوانح فالدقااير: ومان يداول فاال ياار هللا ورلة (فإن هللا الغين احلمةا) قايمة مقام جاوان اليارط  ن ماامودا هلاة  

 شةئا وال يار الفقري  ن هللا غين هن مال املدولنيح و ن له هبادا ي ةعون أمرك فةعباهم. 
 والغين: املوصو  ابلغاح أي هام االحدةاج. وملا مل ي(كر له مدعلق كان مفةاا الغا العام.  
ني هلااى حناو قولااه تعاااف (  أيهاا الاا(ين آمنااوا ماان يرتااد ماانكم هاان دينااه واحلمةاا: وصااف مبالغااةح أي كثاري احلمااا للمنفقاا 

 ف و  أييت هللا تقوم  بهم و بو ه) اآلية. 
ووصافه ن(احلمةااا) هنااا  ظااري وصاافه ن(اليااكور) يف قولااه (إن تقرضاوا هللا قرضااا ح اانا يااااهفه لكاام ويغفاار لكاام وهللا  

ود فةكاون فعاةال كعاا مفعاولح وصااحل ملعاا كثاري احلمااح فةكاون مان شكور حلةم)ح فاإن امساه (احلمةاا) صااحل ملعاا ا ما
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أمثلة املبالغاة  ن هللا يثةا  هلاى فعا  اخلاري ثاوااب جازيال ويثاين هلاى فاهلاه ثنااء راةال فكاان تا(لك كثاري احلماا. وقاا محلاه 
ريب يف أحكااام القاارآن يف سااورة هلااى كااال املعنةااني اتاان ترجااان ا شاابةلي يف شاارحه  مساااء هللا احل ااا ووافقااه كااالم اتاان العاا

 ا هرا ح وهو احلق. وق رك الغزايل يف املق ا ا سا هلى معا  ا مود  . 
وقاارأ انفاا  واتاان هااامر وأتااو جعفاار (فااإن هللا الغااين احلمةااا) تاااون ضاامري ف اا ح وكاا(لك هااو مرسااوم يف م ااحف املاينااة  

امري ف   تعا اسم اماللة وك(لك هو مرسوم يف م احف وم حف اليام. وقرأك الباقون (فإن هللا هو الغين احلمةا) ت
 مكة والب رة والكوفةح فهما روايدان مدواتر ن. 

وامملة مفةاة للق ر تاون ضمري ف    ن تعريف امل نا إلةاه وامل انا مان طار  الق ارح فاالقراءة تاامري الف ا  تفةاا  
  كةا الق ر. 

لكدان واملةزان لةقوم الناس ابلق ط وأ زلنا احلايا فةه أبس شايا ومناف  للناس (لقا أرسلنا رسلنا ابلبةنات وأ زلنا معهم ا 
[) اساادئنا  اتداااايي انشاائ همااا تقااام ماان الدحااريمل هلااى 25ولااةعلم هللا ماان ين اارك ورسااله ابلغةاا  إن هللا قااوي هزيااز]

ةااا)ح وهااو إهاا(ار للمدااولني ماان اإل فااا  يف ساابة  هللا وهاان الفاادح وهاان تاا(ية  ذلااك تقولااه (وماان يدااول فااإن هللا الغااين احلم
املنافقني لةدااركوا صالحهم ابتباأ الرسول صلى هللا هلةه وسلم والداتر يف هااي القارآن وإ ا(ار هللاام إن مل يرهاووا وين ااهوا 
إف احل ة ال اطعة أب ه يكون تقو، هوجهم ابل ةو  القاطعة وهو ما صر  هللام ته يف قوله يف سورة ا حزان (لئن مل ينده 

نافقون وال(ين يف قلونم مرض واملرجفون يف املاينة لنغرينك نم مث ال حاورو ك فةها إال قلةال ملعو ني أينما ثقفوا أخ(وا امل
وقدلوا تقدةال) وقوله يف سورة الدحر، (  أيها النيب جاها الكفار واملنافقني وأغلظ هلةهم) لئال   بوا أن قولاه (ومان يداول 

 ) مرد مداركة فة مئنوا ل(لك. فإن هللا الغين احلمةا
و كةااا اخلاارب تااالم الق اام وحاار  الدحقةااق راجاا  إف مااا تااامنه اخلاارب ماان ذكاار مااا يف إرسااال رساا  هللا وكدبااه ماان إقامااة  

 الق ط للناسح ومن الدعريمل حبم  املعرضني هلى ال ةف إن اسدمروا هلى غلوايهم. 
هللا هلةاه وسالم لاةم تااها مان الرسا ح وأن مكااترة املناافقني هماياة ور  (الرس ) هنا إلفاادة أن ماا جااء تاه حمماا صالى  

هن سنة هللا يف خلقه فد كةا ذلك مبين هلى تنزي  ال امعني منزلة من ينكر أن هللا أرس  رسال قبا  حمماا صالى هللا هلةاه 
تكاارر مثاا  هاا(ا يف وساالم  ن حاااهللام يف الدع اا  ماان دهااواك الرسااالة كحااال ماان ينكاار أن هللا أرساا  رسااال ماان قباا . وقااا 

 مواض  من القرآن كقوله تعاف (ق  قا جاءكم رس  من قبلي ابلبةنات). 
 والبةنات: احل ج الاالة هلى أن ما ياهون إلةه هو مراد هللاح واملع زات داخلة يف البةنات.   
 وتعريف (الكدان) تعريف امنمح أي وأ زلنا معهم كدباح أي مث  القرآن.  
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 وإ زال الكدان: تبلةغ تواس ة امللك من ال ماءح وإ زال املةزان: تبلةغ ا مر ابلعال تني الناس.   
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واملةزان: م دعار للعال تني الناس يف إه اء حقوقهم  ن مما يقداةه املةزان وجود طرفني يراد معرفة تكافئهماح قال تعاف  
ةزان تبةنه كد  الرسا ح فا(كرك   وصاه لالهدماام أبمارك   اه وساةلة (وإذا حكمدم تني الناس أن حتكموا ابلعال). وه(ا امل

ا دظام أمور البيار كقولاه تعااف (إان أ زلناا إلةاك الكداان ابحلاق لادحكم تاني النااس كاا أرا  هللا) ولاةم املاراد أن هللا أهللامهام 
 لدنبةه هلةه   وصه. وض  آالت الوزن  ن ه(ا لةم من املهمح وهو مما ييمله معا العال فال حاجة إف ا

 ويدعلق قوله (لةقوم الناس ابلق ط) تقوله (وأ زلنا معهم).  
والقةام: ماز يف صال  ا حوال واسدقامدها   ه سب  لدة ري العم  وقا تقام ذلك هنا قوله تعاف (ويقةماون ال االة)  

 يف أواي  البقرة. 
مل(كور الخد اصه ابلعال تني مدنازهنيح وأماا الق اط فهاو إجاراء والق ط: العال يف رة  ا مورح فهو أهم من املةزان ا 

 أمور الناس هلى ما يقداةه احلق فهو هال هام حبةا يقار صاح  احلق منازها ملن قا احدوى هلى حقه. 
 ولفظ (الق ط) م خوذ يف العرتةة من لفظ ق  اس اسم العال تلغة الررمح فهو من املعرن وروي ذلك هن ماها.  
ء للمالت ةح أي يكون أمر الناس مالت ا للعال ومماشاةا للحاقح وإ ازال احلاياا: م ادعار خللاق معا اه كقولاه (وأ ازل والبا 

لكم من ا  عام ةا ةة أزواج)ح أي خلق  جلكم وذلك  هللاام البير اسدعماله يف ال ال  من سةو  ودروأ ورما  و باال 
ل ال  املدخ( منه من سةو  وأسانة و باالح فةكاون إ زالاه م ادعارا وخوذة ودر  ومان. وحوز أن يراد ابحلايا خ وو ا

جملرد إهللاام صنعهح فعلى الوجه ا ول يكون ضمري (فةه أبس شاايا) هايااا إف احلاياا ابهدباار إهااادك للبا س فكا ن البا س 
 مظرو  فةه. 

س جارأة النااس هلاى إي اال الاار والب س: الار. واملراد أبس القدا  وامار  آبالت احلاياا مان ساةو  ورماا  و باالح وأب 
 ابلغري تواس ة الواقةات املدخ(ة من احلايا. 

 واملناف : مناف  الغال  ابحلايا من غنايم وأسرى وفدح تالد.  
ويدعلق قوله (للناس) تك  من (أبس) و(مناف ) هلى طريقة الدنازأح أي فةه أبس لناس ومناف  آلخارين فاإن م ااي  قاوم  

 هنا قوم فوايا. 
ملق ود من ه(ا لفل أت ار ال امعني إف االهدبار حبكمة هللا تعاف من خلق احلايا وإهللاام صنعهح والدنبةه هلاى أن ماا وا 

فةااه مااان  فاا  وأبس أمناااا أريااا تاااه أن يوضاا  أبساااه حةااا ي ااادحق ويوضاا   فعاااه حةااا يلةاااق تااه ال لد عااا  منافعااه ملااان ال 
د هةاز امةاوش حلماياة ا وطاان مان أها  العااوانح ولالدخاار يف ي دحقها مث  ق اأ ال ريق والثاوار هلاى أها  العاالح ول
 البةوت لاف  الاار ت والعاد ت هلى احلرم وا موال. 

وكان احلكةم (ا دةثنوس) الةوانين تلمة( سقراط إذا رأى امرأة حالةة مدزينة يف أثةنا ي(ه  إف تةال زوجهاا وي ا له أن يرياه  
المرأته أن تدزين  ن زوجها قاادر هلاى محايدهاا مان داهار يغد ابهاح وإال أمرهاا تارت   فرسه وسالحه فإذا رآمها كاملني أذن

 الزينة وتر  احللي. 
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وه(ا من ابن سا ال(ريعةح ال لة ع  أبسه إلخااد شوكة العال واآلمرين ابملعرو  هلى ال اكوتح فاإن ذلاك حترياف  
وهللا ال    الف اد)ح وقاال هلاى ل اان أحاا رساله (إن أرياا إال ملا أراد هللا من وض  ا شةاء النافعة والقارةح قال تعاف (

 اإلصال  ما اسد عل). 
وقا أوما إف ه(ا املعا ابإلرال قوله (ولةعلم هللا من ين ارك ورساله ابلغةا )ح أي لةظهار للنااس أثار هلام هللا كان ين اركح  

 ل ايي:          ف طلق فع  (لةعلم) هلى معا ظهور أثر العلم كقول إ س تن قبة ة ا
وأقبلل واخل ي خي ر تةنناا                       هلم من جباداا مان شا اهها أي لةظهار للنااس امباان واليا اأح أي   

 فةعلموا أين ش اههم. 
و  ر الناس هللا هو   ار ديناهح وأماا هللا فغاين هان الن ارح وه اف (ورساله)ح أي مان ين ار القاايمني تايناهح ويااخ  يف  

شراي  الرسول صلى هللا هلةه وسلم تعاك و  ر والة أمور امل لمني القايمني ابحلاق. وأهظام رجا    ار ديان هللا تعاا   ر 
 وفاة رسوله صلى هللا هلةه وسلم هو أتو تكر ال ايق يف قداله أه  الردة رضي هللا هنه. 

ن خياةة داأ يااهوك إلةاهح أو رقةا  يرقا  وقوله (ابلغة ) يدعلق ن(ين رك)ح أي ين رك   را يافعه إلةه داهي  ف ه دو   
 صنةعه واملعا: أ ه حاها يف سبة  هللا والافاأ هن الاين كحمل اإلخالو. 
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 وقا تقام ذكر احلايا ومعا ه وصناهده يف تف ري قوله تعاف (آتوين زتر احلايا) يف سورة الكهف.   
سالنا رسالنا ابلبةناات) إف آخرهاااح أي  ن هللا قاوي هزياز يف شاؤو ه القاسااةةح ورلاة (إن هللا قاوي هزياز) تعلةا  مملااة (أر  

فك(لك ح  أن تكون رسله أقاو ء أهازةح وأن تكاون كدباه معظماة ماوقرةح وإمناا   ا  ذلاك يف ها(ا العاامل املنوطاة أحاثاه 
 ه. اب سبان اجملعولة أبن ين رك الرس  وأقوام خمل ون هلل ويعةنوا هلى  ير دينه وشرايع

والقوي العزيز: من أمسايه تعاف. فالقوي: املد ف ابلقوةح قال تعاف (ذو القوة املدني) وتقام القوي يف قوله (إن هللا قوي  
 شايا العقان). 

 والعزيز: املد ف ابلعزةح وتقامل يف قوله (إن العزة هلل رةعا) يف سورة البقرة. وقوله (فاهلموا أن هللا هزيز حكةم).  
[) مع او  هلاى 26أرسلنا  وحا وإتاراهةم وجعلناا يف ذريدهماا النباوة والكداان فمانهم مهداا وكثاري مانهم فاساقون](ولقا  

رلة (لقا أرسلنا رسلنا ابلبةنات) ه اف اخلااو هلاى العاام ملاا أرياا تف اة  إلرالاه تف اةال ي ا   تاه احنارا  املياركني 
إتراهةمح قال تعاف يف ش ن تين إسراية  (ذرية من محلنا م   و  من العرن والاالني من الةهود هن مناهج أتويهما:  و  و 

 إ ه كان هباا شكورا)ح والعرن ال ين ون أدم من ذرية  و  كما قال الناتغة ميا  النعمان تن املن(ر:          
وءة هاااود وصاااحل وتبااا  ف لفةاال ا ما ااة مل ختنهااااا                      كاا(لك كااان  اااو  ال خيااون والنباااوءة يف ذريدهمااا كنباا  

 و بوءة إمساهة  وإسحا  وشعة  ويعقون. 
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واملاراد ن(الكدااان) مااا كاان تةااا ذريااة  ااو  وذرياة إتااراهةم ماان الكدااان الاأ فةهااا أصااول د  اادهم مان صااحف إتااراهةم ومااا  
 حفظوك من وصا ك ووصا  إمساهة  وإسحا . 

هاد وةود وقوم لوط والاةمن وا وس واخلازرج وهام مان ذرياة والف ق: اخلروج هن االهدااءح ومن الفاسقني: امليركون من  
  و ح ومن ماين واحل از وهتامة وهم من ذرية إتراهةم. 

 واملراد: من (أشركوا) قب  ميء اإلسالم لقوله (مث قفةنا هلى آاثرهم ترسلنا وقفةنا تعة ى اتن مر،).  
ةناااك اإلاةاا  وجعلنااا يف قلاا  الاا(ين اتبعااوك رأفااة ورمحااة ورهبا ةااة (مث قفةنااا هلااى آاثرهاام ترساالنا وقفةنااا تعة ااى اتاان ماار، وآت 

اتداااهوها مااا كدبناهااا هلااةهم إال اتدغاااء رضااوان هللا فمااا رهوهااا حااق رهايدهااا فلتةنااا الاا(ين آمنااوا ماانهم أجاارهم وكثااري ماانهم 
مان ذريدهماا أهظام مماا   [) (مث) للرتاخاي الارتيب  ن تعثاة رسا  هللا الا(ين جااءوا تعاا  او  وإتاراهةم ومان سابق27فاسقون]

كان لاى ذرية إتراهةم قب  إرسال الرس  ال(ين قفى هللا نمح إذ أرسالوا إف أمام كثارية مثا  هااد وةاود وتاين إساراية  وفاةهم 
 شريعة هظةمة وهي شريعة الدوراة. 

وقا تقام يف قوله تعاف والدقفةة: إتباأ الرسول ترسول آخرح ميدقة من القفا   ه أييت تعاك فك  ه مييي هن جهة قفاكح  
 (ولقا آتةنا موسى الكدان وقفةنا من تعاك ابلرس ) يف سورة البقرة. 

 واآلاثر: م  ا ثرح وهو ما يرتكه ال اير من مواق  رجلةه يف ا رضح قال تعاف (فارتاا هلى آاثرمها ق  ا).  
الاا(ين كا اال فااةهم النبااوة والكدااانح ف مااا الاا(ين  وضاامري امماا  يف قولااه (هلااى آاثرهاام) هايااا إف  ااو  وإتااراهةم وذريدهمااا  

 كا ل فةهم النبوة فكثريونح وأما ال(ين كان فةهم الكدان فمث  تين إسراية . 
و(هلى) لالسدعالء. وأص  (قفى هلاى أثارك) ياال هلاى قارن ماا تاني املاشانيح أي حاار املاشاي الثااين قبا  أن يازول أثار  

هلى أثركح كعا تعاك تقلة  أو مد ال ش  ه تي ن ساتقهح وه(ا تعريف لألمة  املاشي ا ولح وشاأ ذلك حىت صار قوهللام:
أبن هللا أرس  رسال كثريين هلى وجه اإلرال وهو يهةا للمق ود من ذكر الرساول ا خاري الا(ي جااء قبا  اإلساالم وهاو 

 هة ى هلةه ال الم. 
عاا املااة تاني آخار رسا  إساراية  وتاني هة اى فاإن آخار ويف إهادة الفع  (قفةنا) وهاام إهاادة (هلاى آاثرهام) إشاارة إف ت 

رس  إسراية  كان يو م تن ماىت أرسا  إف أها   ةناوى أول القارن الثاامن قبا  امل اةح فلا(لك مل يكان هة اى مرساال هلاى 
 آاثر من قبله من الرس . 

 واإلاة : هو الوحي ال(ي أ زله هللا هلى هة ى وكدبه احلواريون يف أثناء ذكر سريته.   
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واإلاة : تك ر اهللامزة وفدحها معرن تقام تةا ه أول سورة همران. ومعا جع  الرأفة والرمحة يف قلون ال(ين اتبعاوك أن   
تعالةم اإلاةا  الا(ي آ ك هللا هة اى أمارهم أمارهتم ابلدخلاق ابلرأفاة والرمحاة فعملاوا نااح أو إن ارتةاضاهم ت ارية هة اى هلةاه 

 ذلك يف قلونم وذلك جبع  هللا تعاف   ه أمرهم ته وي رك هلةهم.  ال الم أرس 
ذلاك أن هة اى تعاا لدها(ي   فاوس الةهاود واقادالأ الق اوة مان قلاونم الاأ ختلقاوا ناا يف أجةاال طويلاة قاال تعاااف (مث  

 ق ل قلوتكم من تعا ذلك فهي احل ارة أو أشا ق وة) يف سورة البقرة. 
لقاة تااف  ا ذى والاار فهاي رمحاة خاصاةح وتقاامل يف قولاه تعااف (أن هللا ابلنااس لارؤو  رحااةم) يف والرأفاة: الرمحاة املدع 

 سورة البقرة ويف قوله (وال  خ(كم نا رأفة يف دين هللا) يف سورة النور. 
 والرمحة: الع ف واملالينةح وتقامل يف أول سورة الفاحتة.  
 اخلالع السدةعان أ واهه تعا أن اهدم تبعاها. فع ف الرمحة هلى الرأفة من ه ف العام هلى  
والرهبا ةة: اسم للحالة الأ يكون الراه  مد فا نا يف غالا  شاؤون ديناهح فةهاا  ء الن ابة إف الراها  هلاى غاري قةااس  

ثاري الياعرح  ن قةاس الن   إف الراه  الراهبةةح والنون فةها مزياة للمبالغة يف الن بة كما زياات يف قاوهللام: شاعراينح لك
 وحلةاين لعظةم اللحةةح وروحاينح و  راين. 

وجعاا  يف الكيااا  النااون جايةااة ماان وصااف رهبااان مثاا   ااون خيااةان ماان خيااي واملبالغااة هااي هاايح إال أدااا مبالغااة يف  
 الوصف ال يف شاة الن بة. 

 واهللااء هاء   ةا تد وي  االسم ابحلالة وجع  يف الكيا  اهللااء للمرة.  
اه  الأ   ابل إلةاه الرهبا ةاة فهاو وصاف هوما  معاملاة االسامح وهاو العاتاا مان الن اراين املنق ا  للعباادةح وأما اسم الر  

وهو وصف ميدق من الره : أي اخلو    ه شايا اخلاو  مان غاا  هللا تعااف أو خمالفاة ديان الن ارا ةة. ويلازم ها(ك 
بااادة وذلااك تكااا ال ااوام  وا دياارة وتاار  الداازوج جتنبااا احلالااة يف هاار  الن ااارى العزلااة هاان الناااس جتنبااا ملااا ييااغ  هاان الع

 لليواغ ح وركا أوجبل تعمل طوايف الرهبان هلى الراه  تر  الدزوج غلوا يف الاين. 
وجعا  يف الكيااا : الرهبا ةااة مياادقة يف الرهاا ح أي اخلااو  ماان امبااترةح أي الاا(ين مل يؤمنااوا تعة ااى هلةااه ال ااالم ماان  

وا هلى املؤمنني تعة ى فقاتلوهم ثالث مرات فقدلوا حىت مل يبق منهم إال القلة ح فخافوا أن يفدنوا الةهودح وأن امباترة ظهر 
 يف دينهم فاخداروا الرهبا ةة وهي ترهبهم يف امبال فارين من الفدنة يف الاين اك. 

يف البلااان انواهام أها  اإلشارا   وأول ما ظهر اض هاد أتباأ امل ةح يف البالد الةهوديةح فلما تفرأ أتباأ امل ةح وأتبااههم 
والوثنةاة يف الااروم حةااا حلااوا ماان الاابالد الداتعاة هللااام فحاااثل فااةهم أحااوال ماان الدقنةاة هااي الااأ دهاهااا صاااح  الكيااا  

 كقاتلة امباترة. 
ةح فالراه  ميدن  من الدزوج خفةة أن تيغله زوجاه هان هبادتاهح وميدنا  مان خمال اة ا صاحان خياةة أن يلهاوا هان العبااد 

ويرت  ل(ايا امللك  واملالتم خيةة أن يق  يف اكد ان املال احلرامح وأدم أرادوا الديبةه تعة ى هلةه ال الم يف الزهاا يف 
يكان 0الا ةا وتر  الدزوجح فل(لك قال هللا تعاف (اتداهوها)ح أي أحاثوها فإن االتدااأ اإلتةان ابلباهة والباأ وهو ماا مل 

 رسوهللام فإن الباهة ما كان حمااث تعا صاح  اليريعة. معروفاح أي أحاثوها تعا 
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و    (رهبا ةة) هلى طريقة االشدغال. والدقاير واتداهوا رهبا ةة (ولاةم مع وفاا هلاى رأفاة ورمحاة)  ن ها(ك الرهبا ةاة مل  
  (جعلنااا) مقةااا تكان ممااا شاارأ هللا هللااام فااال ي اادقةم كودااا مفعااوال ل(جعلنااا)ح و ن الرهبا ةااة هماا  ال يدعلااق ابلقلااون وفعاا

ن(يف قلااون الاا(ين اتبعاااوك) فدكااون مفعوالتاااه مقةاااة تااا(لكح إال أن يداا ول جعلهااا يف القلاااون جبعاا  حبهاااا كقولااه تعااااف 
 (وأشرتوا يف قلونم الع  ).. 

وهلااى اخدةااار هاا(ا اإلهااران ماااى ا ققااون مثاا  أيب هلااي الفارسااي والزجاااج والزخميااري والقاارطيب. وجااوز الزخميااري أن  
فااا هلااى (رأفااة رمحااة). واهتاام أتاان ه ةااة هاا(ا اإلهااران أب ااه إهااران املعدزلااة فقااال:  واملعدزلااة تعاارن  رهبا ةااة  أدااا يكااون ه 

     ضمار فع  يف رك (اتداهوها) وي(هبون يف ذلك إف أن اإل  اان خيلاق أفعالاه فةعرتاون اآلياة هلاى ها(ا  اك. ولاةم 
 فدهم كما هلمل. يف ه(ا اإلهران ح ة هللام وال يف إت اله  ف  ملخال

وإمنا ه فل ه(ك امملة هلى رلة (وجعلنا يف قلون ال(ين اتبعوك) الشرتا  مامون امملدني يف أ ه من الف اي  املراد   
 نا رضوان هللا. 

   
 

 4318صفحة : 
 
ن ساةا  حكاياة ذلاك ومعا: واتداهوا   ف هم رهبا ةة ما شرهناك هللام ولكانهم اتبغاوا ناا رضاوان هللا فقبلهاا هللا مانهم    

 هنهم يقداي الثناء هلةهم يف أحواهللام. 
وضامري الرفاا  مان (اتداااهوها) هاياا إف الاا(ين اتبعاوا هة ااى. واملعاا: أداام اتدااهوا العماا  ناا فااال يلازم أن يكااون رااةعهم  

 اخرتأ أسلون الرهبا ةة ولكن قا يكون تعاهم سنها و تعه تقةدهم. 
أخ(وا ابلن را ةة كلهمح وأهظم مراتبهم هم ال(ين اهداوا ت ريته اهداااء كاامال وا ق عاوا هللااا وال(ين اتبعوك صادقا هلى من  

 وهم القايمون ابلعبادة. 
 واإلتةان ابملوصول وصلده إشعار أبن جع  الرأفة والرمحة يف قلونم مد ب  هن اتباههم سريته وا ق اههم إلةه.  
اهوها)ح وقولااه (إال اتدغاااء (رضاااوان هللا) احاارتاسح ومماااوأ امماا  الاااثالث ورلااة (مااا كدبناهاااا هلااةهم) مبةناااة مملااة (اتدااا 

 اسد راد واهرتاض. 
 واالسدثناء تقوله (إال اتدغاء رضوان هللا) معرتض تني رلة (ما كدبناها هلةهم) ورلة (وما رهوها).  
مل ييامله لفاظ امل ادثا مناه فاإن معاا   وهو اسدثناء منق  ح واالسدثناء املنق ا  ييامله حكام العاما  يف امل ادثا مناه وإن 

كو ااه مق عااا أ ااه منق اا  هاان مااالول االساام الاا(ي قبلااهح ولااةم منق عااا هاان هاملااهح فاالساادثناء يقداااي أن يكااون اتدغاااء 
رضاوان هللا معماوال يف املعاا لفعا  (كدبناهااا) فااملعا: لكان كدبناا هلاةهم اتدغاااء رضاوان هللاح أي أن يبدغاوا رضاوان هللا تكاا  

 ال خ ووح الرهبا ةة الأ اتداهوهاح أي أن هللا مل يكلفهم نا تعةنها. هم  
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وقوله (إال اتدغاء رضوان هللا) حوز أن يكون  فةا لدكلةاف هللا ناا ولاو يف هماوم ماا يياملهاح أي لة ال ماا ييامله ا مار  
كداتااة الدكااالةف هلااةهم وهااي كداتااة   ترضااوان هللا تعاااف وهاام ظنااوا أداام يرضااون هللا نااا. وحااوز أن يكااون  فةااا لاابعمل أحااوال

ا مر نا تعةنها فدكون الرهبا ةة مما يبدغي ته رضوان هللاح أي كدبوها هلى أ ف هم حتقةقا ملا فةاه رضاوان هللاح فةكاون كقولاه 
هلاةهم   تعاف (إال ما حرم إسراية  هلى  ف ه من قب  أن تنزل الدوراة)ح وقول النيب صلى هللا هلةه وسلم  شادوا فياد هللا

 يف ق ة ذتح البقرة. وه(ا هو الظاهر من اآلية. 
وا د اا  (اتدغااااء) هلاااى املفعااول تاااه لفعااا  (كدبناهااا)ح ولاااك أن جتعلاااه مفعااوال  جلاااه تدقااااير فعاا  حمااا(و  تعاااا حااار   

 االسدثناءح أي لكنهم اتداهوها التدغاء رضوان هللا. 
قةاااق املنااااط وهااو إثباااات العلاااة يف آحاااد جزيةاهتاااا وإثباااات ويف هاا(ك اآلياااة هلاااى اظهاار االحدماااالني إشاااارة إف ميااروهةة حت 

 القاهاة اليرهةة يف صورها. 
ويف ح ة ال ق ام الباهة إف حممودة وم(مومة حب   ا اراجها حتل  وأ من أ واأ امليروهةة فدعرتيها ا حكام اخلم ة   

م فلم حاوا م ارفا. وقاا قاام همار ملاا را  كما حققه اليهان القرايف وح(ا  العلماء. وأما ال(ين حاولوا ح رها يف ال(
 الناس هلى قارئ واحا يف قةام رماان ( عمل الباهة ه(ك). 

وقااا قةاا : إداام اتدااايوا الرهبا ةااة لال ق اااأ هاان راهااات الياار  ماان الةااوانن والااروم وهاان ت ااش الةهااودح وظاااهر أن ذلااك  
وماا يعبااون إال هللا فا ووا الكهاف). ويف احلاايا   طل  رضوان هللا كما حكى هللا هن أصحان الكهف (وإذ اهدزلدماوهم

يوشك أن يكون خري مال امل لم غنما يددب  نا شعف امبال ومواق  الق ر يفار تايناه مان الفانت  ح وهلةاه فةكاون الدازوج 
 هارضا اقدااك اال ق اأ هن املان وامماهات فظنه ال(ين جاءوا من تعاهم أصال من أصول الرهبا ةة. 

امل ةح الدزوج فلعله لعارض آخر أمرك هللا ته  جلهح ولةم تر  الدزوج من شؤون النبوءة فقا كان ممة  ا  بةاء  وأما تر  
 أزواج قال تعاف (وجعلنا هللام أزواجا وذرية). 

ليراي  وقة : إن اتدااههم الرهبا ةة أبدم  (روا هلل وكان اال ق اأ هن الل(اي( وإهنات النفم من وجود الدقرن يف تعمل ا 
املاضااةة تقةاال إف أن ت لهااا اإلسااالم يف حااايا الناا(ر يف املوطاا   أن رسااول هللا صاالى هللا هلةااه وساالم رأي رجااال قامااا يف 
اليمم صامدا ف  ل هنه فقالوا:  (ر أن ال يدكلم أو ال ي دظ  وأن ي وم يومه فقال: ماروك فلةادكلم ولة ادظ  ولةادم إن 

مااى يف ساورة مار، قولاه تعااف (فقاويل إين  ا(رت للرمحاان صاوما فلام أكلام الةاوم  هللا هن تع(ي  ه(ا  ف اه لغاين  . وقاا
 إ  ةا) وال تنايف تني القولني  ن أسبان الرهبا ةة قا تعادت ابخدال  ا د ن. 
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فرتتا  هلاى الدازامهم وقا فرأ هلاى قولاه (اتدااهوها) و(ماا كدبناهاا هلاةهم) وماا تعاا قولاه (فماا رهوهاا حاق رهايدهاا) أي   
الرهبا ةة أدمح أي امللدزمني للرهبا ةة ما رهوها حق رهايدها. وظاهر اآلية أن رةعهم ق روا تق ريا مدفااو ح ق اروا يف أداء 

 حقهاح وفةه إشعار أبن? ما يكدبه هللا هلى العباد من الدكالةف ال ييق هلى الناس العم  ته. 
حفظهااح واسادعري احلفاظ السادةفاء ماا تقدااةه ماهةاة الفعا ح فالرهبا ةاة حتاوم حاول والرهي: احلفظح أي ما حفظوها حق  

اإلهراض هن الل(اي( الزايلة وإف الدعود هلى ال رب هلى تار  ا باوابت لائال يياغله اللهاو ناا هان العباادة والنظار يف آ ت 
 ا  واأ فقا ا دفى حق حفظها. هللاح فإذا وق  الدق ريح يف الدزامها يف تعمل ا زمان أو الدفريط يف تعمل 

 و(حق رهايدها) من إضافة ال فة إف املوصو ح أي رهايدها احلق.  
 وحق الييء: هو وقوهه هلى أكم  أحوال  وههح وهو من ون هلى املفعول امل لق املبني للنوأ.  
 ا). واملعا: ما حفظوا شؤون الرهبا ةة حفظا كامال فم   النفي هو القةا توصف (حق رهايده 
وه(ا اال دفاء له مرات  كثريح والكالم م و  م ا  اللوم هلى تق ريهم فةما الدزموك أو  (روكح وذلك تقهقر هن مرات   

 الكمال وإمنا ينبغي للمدقي أن يكون مزدادا من الكالم. 
 وقال النيب صلى هللا هلةه وسلم  اح  الاين إف هللا أدومه  .  
 نهم أجرهم) تفري  هلى رلة (وجعلنا يف قلون ال(ين أتبعوا) إف آخرها وما تةنها اسد راد. وقوله (فلتةنا ال(ين آمنوا م 
واملراد ن(ال(ين آمنوا) املد فون ابإلميان امل  لح هلةه ابلقرآنح وهاو توحةاا هللا تعااف واإلمياان ترساله يف كا  زماانح أي  

خيلقوا مدااتعدهم إ ك كاا يف ااها مثا  الا(ين اهدقااوا إهللاةاة هة اى فلتةناك ال(ين آمنوا من ال(ين أتبعوك أجرهمح أي ال(ين مل 
هلةه ال الم أو تنوته هللح وحنوهم من الن ارى ال(ي أدخلوا يف الاين ما هو مناقمل لقواهاك وهم كثري مان الن اارى كماا 

 قال (وكثري منهم فاسقون). 
وا ماان الن ااارى قباا  البعثااة ا مايااة وتلااوغ دهوهتااا إف واملااراد ابلف ااق: الكفاار وهاا(ا ثناااء هاان املااؤمنني ال ااادقني مماان مااا 

الن ارىح وادهاؤهم أدم أتباأ امل ةح ابط   دم ما أتبعوك إال يف ال اورة والا(ين أف ااوا إمياادم تانقع ح اوله هام املاراد 
ابلف ق ما ييم  الكفر  تقوله تعاف (وكثري منهم فاسقون)ح أي وكثري من ال(ين الدزموا دينهم خارجون هن اإلميانح فاملراد

وما دو ه مث  الا(ين تاالوا الكداان واسادخفوا كماا قاال تعااف (  أيهاا الا(ين آمناوا إن كثاري مان ا حباار والرهباان لةا كلون 
 أموال الناس ابلباط  وي اون هن سبة  هللا). 

ورا ييااون تااه ويغفاار لكاام وهللا غفااور (  أيهااا الاا(ين آمنااوا اتقااوا هللا وآمنااوا ترسااوله يااؤتكم كفلااني ماان رمحدااه وحعاا  لكاام  اا 
[) الغال  يف القرآن أن ال(ين آمنوا لق  للمؤمنني كحماا صالى هللا هلةاه وسالم ولكان ملاا وقا  (  أيهاا الا(ين 28رحةم]

آمنوا) هنا هق  قوله (فلتةنا ال(ين آمنوا منهم أجرهم)ح أي من ال(ين أتبعاوا هة اى هلةاه ال االمح أحدما  قولاه ?(  أيهاا 
ين آمنوا) أن يكون م دعمال اسدعماله اللقيب أهاين: كو اه كاالعلم ابلغلباة هلاى ماؤمين ملاة اإلساالم. وأحدما  أن يكاون ال(

قاااا أسااادعم  اسااادعماله اللغاااوي ا هااامح أهاااين: مااان ح ااا  مناااه إمياااانح وهاااو هناااا مااان آمااان تعة اااى. وا ظهااار أن هااا(ين 
وهو دهوهتم إف اإلميان كحما صلى هللا هلةه وسلم  االحدمالني مق ودان لة خ( خلع الن ارى من ه(ا الكالم حظهم

لة دكملوا ما سبق من إتبااههم هة اى فةكاون اخل اان موجهاا إف املوجاودين ممان آمناوا تعة اىح أي   أيهاا الا(ين آمناوا 
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 هلةااه إمياااان خال ااا تيااريعة هة ااى اتقااوا هللا واخيااوا هقاتااه واتركااوا الع اابةة واحل ااا وسااوء النظاار وآمنااوا كحمااا صاالى هللا
 وسلم. 

وأما احدمال أن يراد ابل(ين آمنوا اإلطال  اللقيب فة خ( منه املؤمنون أه  امللة اإلسالمةة تيارة أبدم ال يق  أجارهم هان  
أجاار مااؤمين أهاا  الكدااان  داام ملااا آمنااوا ابلرساا  ال اااتقني أه اااهم هللا أجاار مااؤين ?أهاا  مللهاامح ويكااون قولااه (وآمنااوا) 

هلااى اإلميااان كقولااه ?(  أيهااا الاا(ين آمنااوا آمنااوا ابهلل ورسااوله) يف سااورة الن اااءح ويكااون إقحااام ا ماار م اادعمال يف الاااوام 
ابلدقوى يف ه(ا االحدمال ق اا  ن     يف الكالم أمر تييء يد اد مث يرد  هلةاه أمار يفهام مناه أن املاراد تاه طلا  

 الاوام وه(ا من تاي   ظم القرآن. 
    
 

 4320صفحة : 
 
ا إيداء املؤمنني من أه  ملة اإلسالم كفلني من ا جر: أن هللام مث  أجري من آمن مان أها  الكداان. وييار  ها(ا ومع  

حاااايا أيب موساااى ا شاااعري هااان النااايب صااالى هللا هلةاااه وسااالم يف صاااحةح البخااااري الااا(ين فةاااه  مثااا  امل ااالمني والةهاااود 
ف   ااف النهااارح وهملاال الن ااارى ماان الظهاار إف والن ااارى كمثاا  لرجاا  اسااد جر إجااراء يعملااون لااهح فعملاال الةهااود إ

الع ر هلى قرياطح مث هم  امل لمون من الع ر إف الغرون هلى قرياطنيح قال فةه: واسادكملوا أجار الفاريقني كلةهماا  ح 
 أي اسدكملوا مث  أجر الفريقني أي أخ(وا ضعف ك  فريق. 

قاا اسادال أصاحاتنا هلاى وجاون االجدهااد للمد ها  إلةاه تقولاه وتقوى هللا تدعلاق اب هماال وابالهدقاادح وتعلام الياريعة و  
 تعاف (فاتقوا هللا ما اسد عدم). 

 وقوله (اتقوا هللا) أمر هللام كا هو وسةلة ومقامة للمق ود وهو ا مر تقوله (وآمنوا ترسوله).  
جااوان ا ماارح أي يااؤتكم ورتا  هلااى هاا(ا ا مار مااا هااو جاوان شاارط حماا(و  وهااو رلاة (يااؤتكم كفلااني) اخل اجملازوم يف  

جاازاء يف اآلخاارة وجاازاء يف الااا ةا ف اازاء اآلخاارة قولااه (يااؤتكم كفلااني ماان رمحدااه) وقولااه (ويغفاار لكاام)ح وجاازاء الااا ةا قولااه 
 (وحع  لكم  ورا ييون ته). 

والكف : تك ر الكاا  وساكون الفااء: والن اة .?? وأصاله: ا جار املاااهفح وهاو معارن مان احلبياةة كماا قاال أتاو  
موسااى ا شااعريح أي يااؤتكم أجاارين هظةماانيح وكاا  أجاار منهمااا هااو ضااعف اآلخاار مماثاا  لااه ???فلاا(لك ثااين كفلااني كمااا 
يقال: زوجح  حا املدقارتنيح ه(ا مثا  قولاه تعااف (رتناا آهتام ضاعفني مان العا(ان) وقولاه (يااا  لاه العا(ان ضاعفني). 

ة يوتاون أجاورهم مارتني: رجا  مان أها  الكداان آمان تنبةاه ويف احلايا ال حةح أن رسول هللا صلى هللا هلةاه وسالم  ثالثا
 وآمن يبح واتبعينح وصاقين فله أجران  احلايا. 

ويدعلااق (ماان رمحدااه) ن(يااؤتكم)ح و(ماان) اتداايةااة مازيااةح أي ذلااك ماان رمحااة هللا تكاامح وهاا(ا يف جا اا  الن ااارى معناااك  
  هللا وإكرامه وإال فاإن اإلمياان كحماا صالى هللا هلةاه وسالم  ميادم كحما معناك إلميادم كحما وإميادم تعة ىح من فا
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واج  ك ميادم تعة ى وهو مدمم لإلميان تعة ى وإمنا ضوهف أجرهم ملا يف النفوس من الدعلق كاا تااين تاه فة اعر هلةهاا 
 ن الن ارى. تركهح وأما يف جا   امل لمني فهو إكرام هللام لئال يفوقهم تعمل من آمن كحما صلى هللا هلةه وسلم م

وحاوز أن يكااون (مان رمحدااه) صاافة ل(كفلاني) وتكااون (ماان) تةا ةاةح والكااالم هلاى حاا(  ماااا ح تقاايرك: وهااو ثااوان  
 امنة و عةمها. 

وقوله (وحعلون لكم  ورا ييون ته) يثة  حلال القوم ال البني الدح ة  هلى رضى هللا تعاف والفاوز ابلنعاةم اخلاايفني مان  
حبالة قوم مييون يف طريق تلة  خييون اخل   فةه فةع ون  ورا يرتت اون ابلثناا  فةا منون الااالل فةاه.  الوقوأ يف ضا ذلك

 واملعا: وحع  لكم حالة كحالة  ور ييون تهح والباء لالسدعا ة مث  كدبل ابلقلم. 
 واملعا: وية ر لكم داللة هتداون نا إف احلق.  
ون اسادعارات منفاردةح وها(ا أتلاغ أحاوال الدمثةا ح وقاا هار  ابلقارآن تيابةه اهللاااى ورة  أجازاء ها(ا الدمثةا  صااحلة لدكا 

 ابلنورح والاالل ابلظلمةح والربهان ابل ريقح وإهمال النظر ابملييح وشاأ ذلك تعا القرآن يف كالم أدابء هرتةة. 
 االل. واملغفرة: جزاء هلى امدثاهللام م أمروا تهح أي يغفر لكم ما فرط منكم من الكفر وال 
(لااائال يعلااام أهااا  الكداااان أال يقاااارون هلاااى شااايء مااان فاااا  هللا وأن الفاااا  تةاااا هللا يؤتةاااه مااان ييااااء وهللا ذو الفاااا   

 [)   29العظةم]
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اسم (أها  الكداان) لقا  يف القارآن للةهاود والن اارى الا(ين مل يدااينوا ابإلساالم  ن املاراد ابلكداان الداوراة واإلاةا  إذ   

إلةه (أه )ح فال ي لق هلى امل لمني: أه  الكدانح وإن كان هللام كدانح فمن صار م لما من الةهاود والن اارى  أضةف
ال يوصف أب ه من أه  الكدان يف اص ال  القرآنح ول(لك ملا وصاف هباا هللا تان ساالم يف القارآن وصاف تقولاه (ومان 

ه)ح فلما كان املدحاث هنهم آ فا صاروا مؤمنني كحما هناك هلم الكدان) وقوله (وشها شاها من تين إسراية  هلى مثل
صلى هللا هلةه وسلم فقا أ  ل  هنهم وصف أه  الكدانح فبقي الوصف ت(لك خاصة ابلةهود والن ارىح فلما دها هللا 

أن إميادم ال(ين اتبعوا امل ةح إف اإلميان ترسوله حمما صلى هللا هلةه وسلم ووهاهم كااهفة ثوان ذلك اإلميانح أهلمهم 
يب   ما يندحله إتباأ امل ةحةة تعا ذلك من الفا  والير    ف هم تاوامهم هلى مداتعة هة ى هلةه ال الم فةغال وا 

 الناس أبدم إن فاهتم فا  اإلسالم مل يفدهم شيء من الفا  ابتباأ هة ى م  كودم مل يغريوا دينهم. 
 ه  الكدان أن ال يقارون هلى شيء من فا  هللا). وقا أفاد ه(ا املعا قوله تعاف (لئال يعلم أ 
قال الفخر: قال الواحاي: ه(ك آية ميكلة ولةم للمف رين كالم واضح يف ات اهللاا كا قبلها اك. ه  هي مد الة تقولاه  

الواحااي (يؤتكم كفلني من رمحده) اآليةح أو مد الة (ف تةناا الا(ين آمناوا مانهم أجارهم) إف قولاه (وهللا غفاور رحاةم). يرياا 
 أن ات ال اآلية ما قبلها ينبين هلةه معا قوله تعاف (لئال يعلم أه  الكدان أن ال يقارون هلى شيء من فا  هللا). 

This file was downloaded from QuranicThought.com



فالالم يف قوله (لئال يعلام أها  الكداان)  دما  أن يكاون تعلةلةاة فةكاون ماا تعااها معلاوال كاا قبلهااح وهلةاه فحار  (ال)  
 لدقوية. حوز أن يكون زاياا للد كةا وا

واملعل  هو ما يرج إف فا  هللا ال حمالة وذلك ما تامنه قوله (يؤتكم كفلني من رمحده وحع  لكم  ورا يياون تاه ويغفار  
 لكم) أو قوله (ف تةنا ال(ين آمنوا منهم أجرهم) إف (غفور رحةم). 

يعلمح وهو قول أتن هباس وقرأ ( لةعلم)ح وذه  رهور املف رين إف جع  (ال) زاياة. وإن املعا هلى اإلثباتح أي  ن  
وقرأ أياا (لكي يعلم) (قراءته تف اري). وها(ا قاول الفاراء وا خفاشح ودرج هلةاه الزخمياري يف الكياا  وأتان ه ةاة وأتان 
هيام يف مغا اللبة ح وهو تناء هلى أن (ال) قا تق  زاياة وهو ما أثبده ا خفشح ومنه قوله تعاف (وما منعك إذ رأيدهم 
ضلوا أن ال تدبعين) وقوله (وما منعك أن ال ت  ا إذ أمرتك) وقولاه (فاال أق ام كواقا  الن اوم) وحناو ذلاك وقولاه (وحارام 
هلى قرية أهلكناها أدم ال يرجعون) هلى أحا  ويالتح وري أن العارن جعلدهاا حياوا يف قاول اليااهر أ يااك أتاو همار 

 تن العالء:          
سادع لل تاه                      ( عاام) مان فاىت ال مينا  امااود قايلاه ويف رواياة تن ا  (البخاا )ح أيب جاودك ال البخا  وا  

 وأن العرن ف روا البةل كعا أيب جودك البخ . 
واملعا: هلى ه(ا الوجه أم املعل  هاو تبلةاغ ها(ا اخلارب إف أها  الكداان لةعلماوا أن فاا  هللا أه اي غاريهم فاال يدب حاوا  

   ال ينقع هن فا  غريهم إذ كان لغريهم فا  وهو املوافق لدف ري ماها وقدادة. أبدم هلى فا
وهنااي: أ ااه ال يع اي معااا  ن إخبااار القارآن أبن للم االمني أجاارين ال ي اا  تااه أها  الكدااان فااال ي ادقر تااه هلمهاام  

 علمون أدم ال فا  هللام. أبدم ال فا  له فكةف يعل  إخبار هللا ته أب ه يزي  هلم أه  الكدان تفا  أ ف هم فة
وذه  أتو م لم ا صفهاين وتبعه راهة إف أن (ال) انفةةح وقررك الفخر أبن ضمري (يقارون) هايا إف رسول هللا صلى  

هللا هلةه وسلم وال(ين آمنوا ته  أي هلى طريق االلدفات من اخل ان إف الغةبة وأصله أن ال تقاروا  وإذا ا دفاى هلام أها  
الرسول صلى هللا هلةه وسالم وامل المني ال يقاارون هلاى شايء مان فاا  هللا ثبال ضاا ذلاك يف هلمهام أي   الكدان أبن

كةف أن الرسول صلى هللا هلةه وسالم وامل المني يقاارون هلاى فاا  هللاح ويكاون (يقاارون) م ادعارا ملعاا: يناالونح وأن 
فا  هن أه  الكدان ال(ين مل يؤمناوا ابلرساول صالى الفا  تةا هللاح فهو ال(ي فالهمح فةكون ذلك كناية هن ا دفاء ال

 هللا هلةه وسلم. 
 ويرد هلى ه(ا الدف ري ما ورد ال(ين قبله  ن هلم أه  الكدان ال     أبخبار القرآن  دم يك(تون ته.  
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لنفي مدعنيح وجتعا  الاالم للعاقباةح أي وأان أرى أن دهوى ز دة (ال) ال داهي إلةهاح وأن تقايها هلى أص  معناها وهو ا  

أه ةناكم ه(ا الفا  وحرم منه أه  الكدان فبقي أه  الكدان يف جهلهام وغارورهم أبن هللاام الفاا  امل ادمر وال   ا  
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هللام هلم اب دفاء أن يكو وا ميلكون فا  هللا وال أن هللا قا أه ى الفا  قوما آخرين وحرمهم إ ك فةن اون أن الفاا  تةاا 
 ولةم أحا ي دحقه ابل(ات. هللاح 

ون(ا الغرور اسدمروا هلى الدم ك تاينهم القا،ح ومعلوم أن الم العاقبة أصلها الدعلة  اجملازي كما هلمده يف تف ري قوله  
 تعاف (فالدق ه آل فرهون لةكون هللام هاوا وحزان) يف سورة الق ع. 

ة إن جعا  الدعلةا  تعلاةال جملماوأ قولاه (ف تةناا الا(ين آمناوا وقوله (أه  الكدان) حوز أن يكون صاادقا هلاى الةهاود خاصا 
مانهم أجارهم) وقولاه (يااؤتكم كفلاني مان رمحدااه). وحاوز أن يكاون صااادقا هلاى الةهاود والن ااارى إذ جعا  الم الدعلةا  هلااة 

 لقوله (يؤتكم كفلني من رمحده). 
  . و(أن) من قوله (أن ال يقارون) خمففة من (أن) وامسها ضمري ش ن حم(و  
واملعااا: ال تكرتثااوا تعااام هلاام أهاا  الكدااان أبداام ال يقااارون هلااى شاايء ماان فااا  هللا وأبن الفااا  تةااا هللا يؤتةااه ماان  

يياااءح أي ال تكرتثااوا جبهلهاام املركاا  يف اساادمرارهم هلااى االغاارتار أبن هللااام منزلااة هنااا هللا تعاااف فااإن هللا هااامل تاا(لك وهااو 
 قوله تعاف (خدم هللا هلى قلونم) يف سورة البقرة. خلقهم فهم ال يقلعون هنهح وه(ا مث  

ورلة (وهللا ذو الفا  العظةم) ت(ية  يعم الفا  ال(ي آ ك هللا أه  الكدان املؤمنني كحما صلى هللا هلةه وسلم وغريك  
 من الفا . 

 ت م هللا الرمحن الرحةم  
 سورة اجملادلة  
حف وكداا  ال اانة (سااورة اجملادلااة) تك اار الاااال أو تفدحااه كمااا سااة يت. مسةاال هاا(ك ال ااورة يف كداا  الدف ااري ويف امل ااا 

 وت مى (سورة قا مس ) وه(ا االسم ميدهر يف الكداتة  يف تو مح ومسةل يف م حف أيب تن كع  (سورة الظهار). 
لةاه وسالم يف ووجه ت مةدها (سورة اجملادلاة)  داا افددحال تقااةة مادلاة امارأة أوس تان ال اامل لااى النايب صالى هللا ه 

 ش ن مظاهرة زوجها. 
ومل ياا(كر املف اارون وال شاااركوا كداا  ال اانة ضااب ه تك اار الاااال أو فدحهااا. وذكاار اخلفاااجي يف حاشااةة البةااااوي هاان  

الكيااف أن ك اار الاااال هااو املعاارو   ومل أدر مااا أراد اخلفاااجي ابلكيااف الاا(ي هاازا إلةااه هاا(ا  ح فكيااف القاازويين هلااى 
وال يف تف ري امل مى الكيف والبةان للثعليب. فلع  اخلفاجي رأى ذلاك يف الكياف الا(ي الكيا  ال يوجا فةه ذلكح 

ينق  هنه ال ةيب يف مواض  تقريرات لكالم الكيا  وهو غري معرو  يف هااد شرو  الكيا ح وك ر الاال أظهار  ن 
لااأ ذكرهااا هللا تقولااه (الااأ ال ااورة افددحاال تاا(كر الااأ جتااادل يف زوجهااا فحقةقااة أن تاااا  إف صاااحبة اماااالح وهااي ا

جتادلك يف زوجها). ورأيل يف   خة من حاشةة حمما اهللام(اين هلى الكيا  امل ماة توضةح امليكالتح  ط مؤلفهاا 
جع  هالمة ك رة حتل دال اجملادلة. وأما فدح الاال فهو م ار ما خوذ مان فعا  (جتادلاك) كماا هارب هنهاا ابلدحااور يف 

 اوركما). قوله تعاف (وهللا ي م  حت
وه(ك ال ورة ما ةة قال اتن ه ةة ابإلراأ. ويف تف اري القارطيب هان ه ااء: أن العيار ا وف منهاا مااين وابقةهاا مكاي.  

 وفةه هن الكليب أدا ما ةة إال قوله تعاف (وما يكون من اوى ثالثة إال هو راتعهم) اآلية  زلل ككة. 
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 ور القرآن  زلل تعا سورة املنافقني وقب  سورة الدحر،. وهي ال ورة املاية وثالث من هااد  زول س 
وال(ي يظهر أن سورة اجملادلة  زلل قب  سورة ا حزان  ن هللا تعاف قال يف ساورة ا حازان (وماا جعا  أزواجكام الاالء  

ادلاة  ن قولاه تظهرون منهن أمهاتكم)ح وذلك يقداي أن تكون ه(ك اآلية  زلل تعا إت ال حكم الظهار كا يف سورة اجمل
(ما جع ) يقداي إت ال الدحر، ابملظاهرة. وإمنا أت   آبية سورة اجملادلة. وقال ال خاوي:  زلل سورة اجملادلة تعاا ساورة 

 املنافقني وقب  سورة احل رات. 
 وآيها يف ها أه  املاينة وأه  مكة إحاى وهيرونح ويف ها أه  اليام والب رة والكوفة إثندان وهيرون.  
  
 أغراض هاته ال ورة  
 احلكم يف قاةة مظاهرة أوس تن ال امل من زوجه خولة.  
وإت ال ما كان يف اماهلةة من حتر، املرأة إذا ظاهر منها زوجها وإن همله املخالف ملا أرادك هللا وأ ه من أوهامهم وزورهم  

 اجاهتم كرأى املؤمنني لةغةاوهم و ز وهم. الأ كبدهم هللا  ت اهللاا. وختلع من ذلك إف ضالالت املنافقني ومنها من
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 ومنها مواالهتم الةهود. وحلفهم هلى الك(ن.   
 وختل  ذلك الدعرض آبدان ملم الرسول صلى هللا هلةه وسلم.  
 وشرأ الد ا  قب  مناجاة الرسول صلى هللا هلةه وسلم.  
 يركني. والثناء هلى املؤمنني يف مافاهتم الةهود وامل 
 وأن هللا ورسوله وحزنما هم الغالبون.  
[) افددحال آ ت 1(قا مس  هللا قاول الاأ جتادلاك يف زوجهاا وتيادكي إف هللا وهللا ي ام  حتاوركماا إن هللا مسةا  ت اري] 

عاال يف حقهاا أحكام الظهار ت(كر سب   زوهللاا تنويها ابملرأة الأ وجهل شكواها إف هللا تعاف أبدا مل تق ار يف طلا  ال
ويف تنةها. ومل ترض تعن هةة زوجها واتداارك إف ما ينثر هقا هايلده دون تب ر وال رويةح وتعلةماا لن ااء ا ماة اإلساالمةةح 

 ورجاهللاا واج  ال(ود هن م احلها. 
وركاا قاالوا: تلك هي قاةة املرأة خولة أو خويلة م غرا أو رةلة تنل مالك تنال ثعلباة أو تنال دلاةج (م اغرا) العوفةاة.  

اخلزرجةةح وهي من تين هو  تن مالك تن اخلزرج. من ت ون ا   ار م  زوجها أوس تن ال امل اخلزرجي أخي هباادة 
 تن ال امل. 

قةاا : إن سااب  حاااوث هاا(ك القاااةة أن زوجهااا رآهااا وهااي ت االي وكا اال ح اانة ام اامح فلمااا ساالمل أرادهااا ف تاال  
 ي كظهر أمي. فغا  وكان قا ساء خلقه فقال هللاا: أ ل هل
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قال اتن هباس وكان ه(ا يف اماهلةة حترميا للمرأة مؤتاا  أي وهم  ته امل لمون يف املاينة تعلم من النيب صلى هللا هلةاه   
وساالم وإقاارارك الناااس هلةااه فاساادقر ميااروها  ف اااءت خولااة رسااول هللا صاالى هللا هلةااه وساالم وذكاارت لااه ذلااكح فقااال هللاااا: 

صلى هللا هلةه وسلم: إن يل صبةة صغارا إن ضممدهم إلةه ضاهوا وإن ضممدهم إيل جاهواح حرمل هلةهح فقالل للرسول 
فقال  ما هناي يف أمر  شيءح فقالل:   رسول هللا ما ذكر طالقا. وإمنا هو أتو ولاي وأح  الناس إيل فقال: حرمال 

ه وسالم حرمال هلةاه هدفال وشاكل إف هلةه. فقالل: أشكو إف هللا فاقأ ووجاي. كلماا قاال رساول هللا صالى هللا هلةا
 هللاح ف  زل هللا ه(ك اآل ت. 

وها(ا احلاايا رواك داود يف كداان الظهاار مماال ت انا صاحةح. وأماا تف اة  ق اده فمان روا ت أها  الدف اري وأسابان  
تاان كعاا  الناازول يزيااا تعاااها هلااى تعااملح وقااا اسدق اااها ال ااربي أبسااا ةاك هاان اتاان هباااس وقدااادة وأيب العالةااة وحممااا 
 القرظي وكلها مدفقة هلى أن املرأة اجملادلة هي خولة أو خويلة أو رةلةح وهلى أن زوجها أوس تن ال امل. 

وروى الرتماا(ي وأتااو داود حااايثا يف الظهااار يف ق ااة أخاارى من ااوتة إف ساالمة تاان صااخر البةاضااي تياابه ق ااة خولااة أ ااه  
وطئهاا واساادفىت يف ذلاك رسااول هللا صالى هللا هلةااه وسالم إف آخاار ظااهر مان امرأتااه ظهاارا موقنااا ترمااان مث غلبدااه  ف اه ف

 الق ةح إال أدما مل ي(كرا أن اآلية  زلل يف ذلك. 
وإمنا     اتن ه ةة إف النقاش أن اآلية  زلل ت ب  ق ة سلمة وال يعر  ه(ا لغريك. وأح   أن ذلك اخادالط تاني  

 رأة وال(ي يف حايا سلمة تن صخر أ ه هو ال اي . الق دني وكةف ي ح ذلك وصريح اآلية أن ال ايلة ام
و(قاا) أصاله حار  حتقةاق للخاربح فهاو مان حارو  توكةااا اخلارب ولكان اخل اان هناا للنايب صالى هللا هلةاه وسالم وهااو ال  

خيااامرك تااردد يف أن هللا يعلاام مااا قالدااه املاارأة الااأ جادلاال يف زوجهااا. فدعااني أن حاار  (قااا) هنااا م اادعم  يف الدوقاا ح أي 
إلشعار حب ول ما يدوقعه ال ام . قال يف الكيا   ن رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم واجملادلة كان يدوقعاان أن ي ام  ا

 هللا جملادلدها وشكواها وينزل يف ذلك ما يفرج هنها اك. 
فه لاه منزلاة ومعا الدوق  ال(ي يؤذن ته حار  (قاا) يف مثا  ها(ا ياؤول إف تنزيا  الا(ي يدوقا  ح اوله أمار ليااة اسديارا 

املرتدد ال ال  فدحقةاق اخلارب مان ختاريج الكاالم هلاى خمدلاف مقدااى الظااهر لنكداة كماا قاالوا يف  كةاا اخلارب ن(إن) يف 
قوله تعاف (وال ختاطبين يف ال(ين ظلموا إدم مغرقون) إ ه جعا  غاري ال ااي  كال ااي  حةاا قاام إلةاه ماا يلاو  ألةاه ابخلارب 

املارتدد. وهللاا(ا جازم الرضاي يف شار  الكافةاة أبن (قاا) ال تاا فةهاا مان معاا الدحقةاق. مث  فة دير  له اسديرا  ال الا 
 ياا  إلةه تعمل املواض  معان أخرى. 

وال ااماأ يف قولااه (مساا ) معناااك االسااد اتة للم لااون وقبولااه تقرينااة دخااول (قااا) الدوقعةااة هلةااه فااإن املدوقاا  هااو اسااد اتة  
 شكواها. 

ان ال االة تنويهااا ك ادلدهااا وشااكواها  دااا دلاال هلااى توكلهااا ال اااد  هلااى رمحااة رنااا نااا وقااا اسدحااارت املاارأة تعنااو  
 وأبتنايها وتزوجها. 
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 واجملادلة: االحد اج واالسدااللح وتقامل يف قوله (حادلو ك يف احلق تعا ما تبني) يف سورة ا  فال.   
اكح يقاال: شاكى وتياكى واشادكى وأكثرهاا مبالغاة: اشادكى وا كثار أن واالشادكاء مبالغاة يف الياكوى وهاي ذكار ماا آذ 

 تكون اليكاية لق ا طل  إزالة الار ال(ي ييدكي منه حبكم أو   ر أو إشارة حبةلة خالو. 
وتعلق فع  الد ادل ابلكون يف زوجها هلى  ةة ماا  معلوم من املقام يف مثا  ها(ا أي يف شا ن زوجهاا وقااةده كقولاه  

دلنا يف قوم لوط) وقوله (وال ختاطبين يف ال(ين ظلماوا) وهاو مان امل ا لة امللقباة يف أصاول الفقاه  ضاافة الدحلةا  تعاف (حا
والدحار، إف ا هةاان يف حنو(حرمال هلاةكم املةداة). والدحااور تفاهاا  مان حاارح إذا أجاان فالدحااور ح اول اماوان ماان 

 جا بني فاقدال مراجعة تني شخ ني. 
ه (وهللا ي اام  حتاوركمااا) م اادعم  يف معناااك احلقةقااي املناساا  ل اافات هللا إذ ال صااار  ي اار  هاان وال ااماأ يف قولاا 

احلقةقة. وكون هللا تعاف هاملا كا جرى من ا اورة معلوم ال يراد من اإلخبار ته إفادة احلكامح فدعاني صار  اخلارب إف إرادة 
ماله هلااى ترقاا  الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم مااا ينزلااه هلةااه وحاايح االهدناااء تاا(لك الدحاااور والدنويااه تااه وتعظااةم منزلدااه الشااد

 وترق  املرأة الرمحةح وإال فإن امل لمني يعلمون أن هللا هامل تدحاورمها. 
ورلة (وهللا ي م  حتاوركما) يف موض  احلال من ضمري (جتادلك). وجيء ت ةغة املااارأ السدحااار مقار اة هلام هللا   

 دنويه تي ن ذلك الدحاور. لدحاورمها ز دة يف ال
ورلة (هللا مسة  ت ري) ت(ية  مملة (وهللا ي م  حتاوركما) أي أن هللا هاامل تكا  صاوت وتكا  مرياي. ومان ذلاك حمااورة  

اجملادلة ووقوهها هنا النيب صالى هللا هلةاه وسالم. وتكريار اسام اماللاة يف موضا  إضامارك ثاالث مارات لرتتةاة املهاتاة وإاثرة 
 تعاف ودواهي شكرك.  تعظةم منده

(ال(ين يظهرون منكم من   ايكم ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إال أآليي ولادم وإدام لةقولاون منكارا مان القاول وزورا وإن  
[) تدنزل رلة (ال(ين يظهرون منكم من   ايكم) وما يدم أحكامها منزلة البةان مملة (قا مس  هللا قول 2هللا لعفو غفور]
يف زوجهااا) اآليااة  ن فةهااا خمرجااا ممااا حبااق ابجملادلااة ماان ضاار تظهااار زوجهاااح وإت اااال لااهح وهللاااا أياااا موقاا  الااأ جتادلااك 

االسدئنا  البةاين مملة (قا مس  هللا) فإن قوله (قا مس  هللا) يثري سؤاال يف النفم أن تقول: فماذا  يا  هان اساد اتة هللا 
 ليكوى اجملادلة فة ان كا فةه املخرج هللاا منه. 

وقرأ انف  واتن كثري وأتو همرو ويعقون (يظهرون) تفدح الةاء وتيايا الظاء واهللااء مفدوحدني تاون ألف تعاا الظااء هلاى  
أن أصاااله: يدظهااارونح ف دغمااال الدااااء يف الظااااء لقااارن خمرجةهمااااح وقااارأ اتااان هاااامر ومحااازة والك اااايي وأتاااو جعفااار وخلاااف 

لااى أن أصااله: يدظاااهرونح ف دغماال الداااء كمااا تقااامح وقاارأ هاصاام يظاااهرون تفاادح الةاااء وتيااايا الظاااء وا لااف تعاااها ه
 (يظاهرون) تام الةاء وختفةف الظاء وألف وك ر اهللااء هلى أ ه ماارأ ظاهر. 

ومل أيت م ارك إال هلى وزن الفعال ووزن املفاهلة. يقال: صار منه ظهار ومظااهرةح ومل يقولاوا يف م اارك تاوزن الدظهار  
 ها هن م ارك ك ار مرادفه. فقرأ انف  قا اسدغا فة
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ومعناك أن يقول الرج  لزوجه: أ ال هلاي كظهار أماي. وكاان ها(ا قاوال يقولو اه يف اماهلةاة يريااون تاه  تةاا حتار،  كاحاا  
وتل ه مده. وهو ميدق من الظهر ضا الب ن  ن ال(ي يقول المرأته أ ل هلي كظهر أمي يريا ذلك أ ه حرمها هلاى 

م هلةهح فإسناد تركة  الديبةه إف ضمري املرأة هلى تقاير حالة من حاالهتاح وهي حالة االسادمداأ  ف ه. كما أن أمه حرا
املعرو ح سلكوا يف ه(ا الدحار، م الك االسادعارة املكنةاة تديابةه الزوجاة حاني يقرناا زوجهاا ابلراحلاةح وإثباات الظهار هللااا 

ة مان أحوالاهح وهاي حالاة االسادمداأ املعارو . وجعا  امليابه ختة  لالسدعارةح مث تيبةه ظهر زوجده تظهر أمهح أي يف حالا
 ذات الزوجة. واملق ود أخع أحوال الزوجة وهو حال قرابدا فلل إف إضافة ا حكام إف ا هةان. 

فالدقاير: قراب ك كقرابن ظهر أميح أي اهداليها اخلاو. ففاي ها(ك ال اةغة حااث ومايء حارو  لفاظ ظهار يف صاةغة  
ييري إف صةغة الدحر، الأ هي (أ ل هلي كظهر أمي) إمياء إف تلك ال ةغة هلاى حناو ماا ي ادعم  يف  ظهار أو مظاهرة

 النحل ولةم هو من النحل  ن النحل ييدم  هلى حرو  من هاة كلمات. 
   
 

 4325صفحة : 
 
 قال املف رون وأه  اللغة كان الظهار طالقا يف اماهلةة يقداي  يةا الدحر،.   
أ اه كااان طالقاا هنااا أها  يثاارن وماا حوهللاااا لكثارة خماال دهم الةهااود وال أح ا  أ ااه كاان معروفااا هناا العاارن يف وأح ا   

مكااة وهتامااة واااا وغريهاااا ومل أقااف هلااى ذلاااك يف كالمهاام. وح اا  أن مل ياا(كر يف القااارآن إال يف املاااين هنااا ويف ساااورة 
 ا حزان. 

لمبالغة يف الدحر،ح فإدم كا وا قب  اإلسالم ممدزجني ابلةهود مدخلقني وال(ي يلو  يل أن أه  يثرن اتداهوا ه(ك ال ةغة ل 
تعااوايلهم وكااان الةهااود مينعااون أن أييت الرجاا  امرأتااه ماان جهااة خلفهااا كمااا تقااام يف قولااه تعاااف (فاا توا حاارثكم أىن شاائدم) 

 ال ةغة تغلةظا من الدحر، وهي أدا ك مهح ت  كظهر أمه. ف اءت صةغة شنةعة فاةعة. 
خاا(وا ماان صااةغة  أ اال هلااي كظهاار أمااي  أصاار  الفاظهااا وأخ ااها تغرضااها وهااو لفااظ  ظهاار  فاشاادقوا منااه الفعاا  تاازانة و  

 مدعادةح يقول: ظاهر من امرأتهح وظهر مث  ضاهف وضعفح وياخلون هلةهما  ء امل اوهة. 
ر  ماان الكلماااات فةقولااون: تظاااهر منهااا وتظهاارح ولااةم هاا(ا ماان قبةاا  النحااال حنااو: ت اام ح وهلاا ح لعااام وجااود حاا 

 املوجودة يف امملة كلها. 
واخل ااان يف قولااه (ماانكم) حااوز أن يكااون للم االمنيح فةكااون ذكاار هاا(ا الوصااف لدعمااةم تةاااان ملااالول ال االة ماان قولااه  

 (ال(ين يظهرون) لئال يدوهم إرادة معني لل لة. 
لكاا  مظاااهر. ولااةم خ وصااةة خلولااة وال و(ماان) تةا ةااة كياا دا تعااا ا مساااء املبهمااة فعلاام أن هاا(ا احلكاام تيااري  هااام   

  مثاهللاا من الن اء ذوات اخل اصة وكثرة ا والد. 
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وأما (من) يف قوله (من   ايهم) فاتداايةة مدعلقة ن(يظهرون) تدامنه معا البعا إذ هو كان طالقا وال ال  يبعا أحا  
 الزوجني هن اآلخرح فاجدل  له حر  االتدااء. كما يقال: خرج من البلا. 

وقا تبني أن املدعار  يف صةغة الظهار أن تيدم  هلى ما يال هلى الزوجة والظهر وا م دون الدفات إف ماا يارتط ها(ك  
الكلماات الثالثاة مان دون الارتط مان أفعااال وحارو  حناو: أ ال هلاي كظهار أماايح وأ ال ماين مثا  ظهار أماي أو كااوين يل  

 كظهر أميح أو حنو ذلك. 
الثالثااة أو رةعهااا. حنااو: وجهااك هلااي كظهاار أمااي. أو ك ناا  أماايح أو كظهاار جااايتح أو  ف مااا إذا فقااا تعاامل ا لفاااظ 

اتنأح من ك  كالم يفةا تيبةه الزوجةح أو إحلاقها  حاى الن اء من حمارمه تق اا حتار، قرابدااح فا(لك كلاه مان الظهاار 
  أو الدحار،  ن هللا أراد الدوساعة هلاى يف أشهر أقوال مالك وأقوال أصحاته ورهور الفقهاءح وال يندق  إف صاةغة ال اال

 الناس وهام املؤاخ(ة. 
ومل يير القرآن إف اسام الظهار وال إف اسام ا م إال مراهااة لل اةغة املدعارفاة تاني النااس يومئا( حبةاا ال يندقا  احلكام مان  

 الظهار إف صةغة ال ال  إال إذا جترد هن تلك الكلمات الثالث جتردا واضحا. 
 هاياة ولة ل اإلحاطة نا مفةاةح وذلك من مال الفدوى ولةم من مهة  الدف ري. وال ور  
ورلة (ما هن أمهاهتم). خرب هن (ال(ين)ح أي لةم أزواجهم أمهات هللام كقول أحااهم: أ ال هلاي كظهار أمايح أي ال  

 ت ري الوزج ل(لك أما لقاي  تلك املقالة. 
، الزوجةح كا ييري إف أن ا مومة حقةقةة اثتدة ال ت ن  ابلقاول إذ القاول ال وه(ا يهةا إلت ال أثر صةغة الظهار يف حتر  

يبال حقايق ا شةاءح كما قال تعااف يف ساورة ا حازان (ذلكام قاولكم أبفاواهكم) ولا(لك أهقا  هناا تقولاه (إن أمهااهتم 
 عااام حقةقاة ا موماة مانهن إذ إال الالء ولاادم) أي فلة ال الزوجاات املظااهر مانهن ت اايرات أمهاات تا(لك الظهاار ال

هن مل يلان القايلني: أ ل هلي كظهر أميح فال  رمن هلةهمح فالق ر يف اآلية حقةقيح أي فالدحر، ابلظهاار أمار ابطا  
 ال يقداةه سب  يؤثر إحادك. 

لكاالم. أهاين إت اال ورلة (إن أمهاهتم) اخل واقعة موق  الدعلة  مملة (ما هن أمهاهتم)ح وهو تعلةا  للمق اود مان ها(ا ا 
 الدحر، تلفظ الظهارح إذ كودن غري أمهاهتم ضروري ال  داج إف الدعلة . 

وزياا صانةعهم ذمااا كقولاه (وأدام لةقولااون منكارا مان القااول وزورا) توتةخاا هللاام هلااى صانةعهمح أي هاو ماا  كو اه ال يوجاا   
دخةالت شنةعة خت ر كخةلة ال ام  هناما ي م  قاول حتر، املرأة هو قول منكرح أي فبةح ملا فةه من تعريمل حرمة ا م ت

 املظاهر: أ ل هلي كظهر أمي. وهي حالة ي دلزمها ذكر الظهر يف قوله: كظهر أمي. 
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وأح   أن الفكر ال(ي أملى صةغة الظهار هلى أول من   ق نا كان ملةئا ابلغا  ال(ي يبعا هلى ت(يء الكالم   
تظاار أمااك يف امليااايةح وهااو أياااا قااول زور   ااه كاا(ن إذ مل  رمهااا هللا. وقااا قااال تعاااف يف سااورة مثاا  قااوهللام: ام ااع 

 ا حزان (وما جع  زواجكم الالء تظهرون مهن أمهاتكم). 
 و كةا اخلرب ن(إن) والالمح لالهدمام أبيقاظ الناس ليناهده إذ كا وا قا اهدادوك فنزلوا منزلة من يرتدد يف كو اه منكارا أو 

زوراح ويف ه(ا داللة هلى أن الظهار مل يكن ميروها يف شرأ قا، وال يف شريعة اإلسالمح وأ ه شيء وضعه أها  اماهلةاة  
كمااا  بااه هلةاااه هاااة ماا  تكااا(ي  أكاذياا  اماهلةااة يف قولاااه تعاااف (مااا جعااا  هللا لاارجال ماان قلباااني يف جوفااه ومااا جعااا  

 اءكم أتناءكم). وقا تقام يف سورة ا حزان. أزواجكم الالء تظهرون منهن أمهاتكم وما جع  أدهة
وتعا ه(ا الدوتة  ه ف هلةه رلة (وإن هللا لعفو) كناية هن هام مؤاخ(هتم كا صار منهم من الظهاار قبا  ها(ك اآلياةح  

إذ كان ه(رهم أن ذلك قول  تعوا فةه أساالفهم وجارى هلاى أل اندهم دون تفكار يف مالوالتاه. وأماا تعاا  ازول ها(ك اآلياة 
فم(ه  املالكةة: أن حكم إيقاهه احلرمة كما صر  ته اتان راشاا القف اي يف اللابالن لقولاه تعااك (وتلاك حااود هللا) إن 
إيقااأ الظهاار مع اةدهح ولكو اه مع اةة ف ار اتان ه ةاة قولااه تعااف (وإدام لةقولاون منكارا مان القاول وزورا). وتا(لك ف اار 

ن الفرس: هو حرام ال    إيقاهه. ودل هلى حترمياه ثالثاة أشاةاء: أحااها: القرطيب قوله تعاف (وتلك حاود هللا). وقال ات
 تك(ي  هللا تعاف من فع  ذلك. 

 الثاين: أ ه مساك منكرا وزوراح والزور الك(ن وهو حمرم  راأ.   
 الثالا: إخبارك تعاف هنه أب ه يعفو همه ويغفر وال يعفى ويغفر ال هلى امل( بني.  
نفةة تال هلى أن الظهار مع ةة ومل ي فه أحا مان املالكةاة وال احلنفةاة أب اه كبارية. وال ح اة يف وصافه وأقوال فقهاء احل 

 يف اآلية تزورح  ن الك(ن ال يكون كبرية إال إذا أفاى إف مارة. 
والزور كبرية فكون وها ال بكي يف ر  اموام  الظهار من رلة الكباير وسلمه ا لي. والكاتبون قالوا أبن هللا مساك زورا  

 الظهار كبرية قول اليافعةةح وفةه  ظر فإدم يعاوا الك(ن هلى اإلطال  كبرية. وإمنا هاوا شهادة الزور كبرية. 
وأهق  (لعفو) تقولاه (غفاور) فقولاه (وإن هللا لعفاو غفاور) يف معاا: إن هللا هفاا هنهاا وغفار هللاام   اه هفاو غفاورح يغفار  

 ه(ا وما هو أشا. 
 الكثري العفوح والعفو هام املؤاخ(ة ابلفع  أي هفو هن قوهللام: ال(ي هو منكر وزور.  والعفو: 
والغفااور: الكثااري الغفااران والغفااران ال اافح هاان فاهاا  فعاا  ماان شاا  ه أن يعاقبااه هلةااهح فاا(كر وصااف (غفااور) تعااا وصااف  

ه ماان مقاتلااة شااةئني ومهااا (منكاارا) (هفاو) تدمااةم لدم ةااا هللا إذ ال ذ اا  يف املظاااهرة حةاا مل ي اابق فةهااا داايح وماا  مااا فةا
 و(زورا)ح تيةئني مها (هفو غفور). 

 و كةا اخلرب يف قوله تعاف (وإن هللا لعفو غفور) ملياكلة  كةا مقاتله يف قوله (وإدم لةقولون منكرا من القول وزورا).  
 ا وسن(كر ذلك. وقوله (وإن هللا لعفو غفور) يال هلى أن املظاهرة تعا  زول ه(ك اآلية منهي هنه 
وقا أوم  قوله تعاف(وأن هللا لغفاور رحاةم) إف أن ماراد هللا يف ها(ا احلكام الدوساعة ها  النااسح فعلمناا أن مق اا الياريعة  

اإلسالمةة أن تاور أحكام الظهار هلى حمور الدخفةف والدوسعةح فعلى ه(ا االهدبار ح  أن حاري الفقهااء فةماا يفداون. 
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حظ فةه قاهاة ا خ( اب حوط وال قاهاة سا ال(ريعاةح تا  حا  أن   اري وراء ماا أضااء لناا قولاه ول(لك ال ينبغي أن تال
 تعاف (وإدم لةقولون منكرا من القول وزورا وإن هللا لعفو غفور). 

فماان وقااا قااال مالااك يف املاو ااة: ال يقباا  املظاااهر وال يباشاار وال ينظاار إف صااار وال إف شااعر وقااال الباااجي يف املندقااى:  
 أصاتنا من مح  ذلك هلى الدحر، ومنهم من محله هلى الكراهةة لئال ياهوك إف امماأ. وته قال اليافعي وهبا امللك. 

قلل: وه(ا هو الوجه  ن القرآن ذكر امل اةم وهاو حقةقاة شارهةة يف اممااأ. وقاال ماا لاك لاو تظااهر هلاى أرتا    اوة  
فااارة واحاااة هنااا مالااك قااوال واحاااا. وهنااا أيب حنةفااة واليااافعي يف أحااا تلفاظ واحااا يف ملاام واحااا مل جتاا  هلةااه إال ك

 قولةهما. 
واملق ود من ه(ك اآلية إت ال حتر، املرأة الأ يظاهر منها زوجها. وحتمةق أه  اماهلةة الا(ين جعلاوا الظهاار حمرماا هلاى  

 املظاهر زوجه الأ ظاهر منها. 
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 ية ل(لك وزجرا لةكف الناس هن ه(ا القول. وجع  هللا الكفارة فا  
ومن ه(ا املعا قول النيب صلى هللا هلةه وسلم  من قال ل احبه: تعال أقامر  فلةد ا   أي من جرى ذلك هن ل ا ه  

 تعا أن حرم هللا املة ر. 
تااه وهللا كااا تعملااون  (والاا(ين يظهاارون ماان   ااايهم مث يعااودون ملااا قااالوا فدحرياار رقبااة ماان قباا  أن يدماسااا ذلكاام توهظااون 

[) ه ااف هلااى رلااة (الاا(ين يظهاارون ماانكم ماان   ااايهم مااا هاان أمهاااهتم) أهةااا املبداااأ فةهااا لالهدمااام ابحلكاام 3خبااري]
والد ريح أبصاحاته وكاان مقدااى الكاالم أن يقاال: فاإن يعاودوا ملاا قاالوا فدحريار رقباةح فةكاون ه فاا هلاى رلاة اخلارب مان 

 قوله (ما هن أمهاتكم). 
) هاطفااة رلااة (يعااودون) هلااى رلااة (يظهاارون)ح وهااي للرتاخااي الاارتيب تعرياااا ابلدخ ئااة هللااام أبن هااادوا إف مااا كااا وا و(مث 

 يفعلو ه يف اماهلةة تعا أن ا ق   ذلك ابإلسالم. وذلك هق  تفع  (يعودون) ما يال هلى قوهللام لفظ الظهار. 
 جوأ إف املكان ال(ي غادركح وهو هنا هود مازي. والعود: الرجوأ إف شيء تركه وفارقه صاحبه. وأصله: الر  
ومعا (يعودون ملا قالوا)  دم  أدم يعودون ملا   قاوا تاه مان الظهاار. وها(ا يقدااي أن املظااهر ال يكاون مظااهرا إال إذا  

ون ماا صار منه لفظ الظهار مرة اث ةة تعاا أوف. ونا(ا ف ار الفاراء. وروي هان هلاي تان طلحاة هان أتان هبااس حبةاا يكا
ي ااار منااه ماارة أوف معفااوا هنااه. غااري أن احلااايا ال ااحةح يف قاااةة اجملادلااة ياااف  هاا(ا الظاااهر  ن الناايب صاالى هللا هلةااه 
وسلم قال ا وس تن ال امل: أهدق رقبة كما سة يت من حايا أيب داود فدعني أن الدفكري واج  هلى املظاهر من أول 

 مرة ين لق فةها تلفظ الظهار. 
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ن يراد أدم يرياون العود إف أزواجهمح أي ال  بون الفرا  ويرمون العاود إف املعاشارة. وها(ا  ويا  أتفاق هلةاه ويدحم  أ  
الفقهاء هاا داود الظاهري وتكري تن ا شج وأاب العالةة. ويف املوط  قال مالك يف قول هللا هز وج  (والا(ين يظهارون مان 

تف اري ذلاك فقاا وجبال هلةاه الكفاارة وإن طلقهاا ومل حما  تعاا تظااهرك منهاا    ايهم مث يعودوا ملا قالوا) قال مسعل: أن
 هلى إم اكها فال كفارة هلةه. 

 وأقوال أيب حنةفة واليافعي واللةا حتوم حول ه(ا املعا هلى اخدال  يف الدعبري ال   ة  ته.  
معااا إرادة العااود والعاازم هلةااه ال هلااى وهلةااه فقااا اساادعم  فعاا  يعااودون يف إرادة العااودة كمااا اساادعم  فعاا  م اادعم  يف  

العود ابلفع    ه لو كان هودا ابلفع  مل يكن الشرتاط الدفكري قب  امل ةم معاح فا دظم من ه(ا معا: مث يرياون العود 
هكم) إف ما حرموا هلى أ ف هم فعلةهم كفارة قب  أن يعودوا إلةه هلى حنو قوله تعاف (إذا قمدم إف ال الة فاغ الوا وجاو 

أي إذا أرس القةااامح وقولااه (فااإذا قاارأت القاارآن فاساادع( ابهلل ماان اليااة ان الاارجةم)ح وقااول الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم  إذا 
 س لل فاس ل هللا وإذا اسدعنل فاسدعن ابهلل  . 

فراقهاا كماا ياال  وتلك هي قاةة سب  النزول  ن املرأة ما جاءت مادلة إال  دا هلمل أن زوجها املظاهر منها مل يرد 
هلةه احلايا املروي يف ذلك كدان أيب داود هن خويلة تنل مالك تن ثعلبة قالل: ظااهر ماين زوجاي أوس تان ال اامل 
ف ئل رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم أشكو إلةه ورسول هللا حادلين ويقول: اتقي هللا. فإ ه أتن همك? فما ترحال حاىت 

ت: ال حا. قال: فة وم شهرين مدداتعني. قالل: إ ه شة  كباري ماا تاه مان صاةام. قاال:  زل القرآن. فقال: يعدق رقبة. قا
فلة عم سدني م كةنا. قالل: ما هناك شيء يد ا  ته. ف تى ساهدئ( تعر  من ير قلل:   رسول هللا فإين أهةناه تعار  

قااال أتااو داود يف هاا(ا: إدااا  آخاار. قااال: قااا أح اانل اذهاايب فاا طعمي نمااا هنااه ساادني م ااكةنا وارجعااي إف أتاان همااك. 
 كفرت هنه من غري أن ت د مرك. 
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واملراد (كاا قاالوا) ماا قاالوا تلفاظ الظهاار وهاو ماا حرماوك هلاى أ ف اهم مان االسادمداأ املفااد مان لفاظ: أ ال هلاي كظهار   

ف (و رثااه مااا يقااول)ح أي ماااال أماايح  ن: أ اال هلااي. يف معااا: قراب ااك وحنااوك هلااي كمثلااه ماان ظهاار أمااي. ومنااه قولااه تعااا
وولاا يف قوله تعاف (وقاال  وتاني مااال وولااا)ح وقولاه (قا  قاا جااءكم رسا  مان قبلاي ابلبةناات وابلا(ي قلادم) أي قاولكم 
حاىت أيتةناا تقارابن  كلاه الناار. ففعاا  القاول يف ها(ا وأمثالاه انصا  ملفارد لوقعااه يف خاالل رلاة مقولاةح وإيثاار الدعباري هاان 

ل(ي وق  الدحر، له. فلفظ الظهار ابملوصول وصلده ه(ك إحاز وتنزيه للكالم هن الد ريح تاه. فااملعا مث يرماون أن املعا ا
 يرجعوا لالسدمداأ  زواجهم تعا أن حرموا هلى أ ف هم. 

هاا فلاه أن يوقا  هلةهاا وفهم من قوله (مث يعودون ملا قالوا) أن من مل يرد العود إف امرأته ال خيلوا حاله: فإماا أن يرياا طالق 
طالقا آخر  ن هللا أت   أن يكون الظهار طالقاح وإما أن ال يريا طالقا وال هودا. فه(ا قا صار ممدنعا من معاشرة زوجه 
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ماارا ناا فلاه حكام اإلياالء الا(ي يف قولااه تعااف (للا(ين يؤلاون مان   اايهم تاارتع أرتعاة أشاهر) اآلياة. وقاا كاا وا حعلااون 
ا يف ق ة سلمة تنل صخر البةاضي. مث الزرقي يف كدان أيب داود قال:  كنل امرأ أصة  من الن اء ما الظهار إيالء كم

ال ي ااة  غااريي فلمااا دخاا  شااهر رماااان خفاال أن أصااة  ماان اماارأيت شااةئا يدااات  يب  تدحةااة يف أولااه مااامو ة مث مثناااة 
ر فالباااء يف قولااه (يب) زاياااة للد كةااا  حااىت أصاابحح فوقةاة مث ألااف مث حتدةااةح والظاااهر أدااا مك ااورة. والدداااي  الوقااوأ يف الياا

 فظاهرت منها حىت ين ل  شهر رماان  . احلايا. 
والااالم يف قولااه (ملااا قااالوا) كعااا (إف) كقولااه تعاااف (أبن رتااك أوحااى هللاااا) و ظااريك قولااه (ولااو ردوا لعااادوا ملااا دااوا هنااه).   

ك املواض  إن كان الفعا  الا(ي تعلقال تاه لاةم فةاه معاا اجملايء وأح   أن أص  الالم هو الدعلة ح وهو أدا يف مث  ه(
محلل الالم فةه هلى معا الدعلة  وهو ا ص  حنو(أبن رتك أوحى هللاا)ح وماا يقا  فاح حار  (إف) مان ذلاك مااز تدنزيا  

يء مثا  فعا  العاود من يفع  الفع   جله منزلة من حيء امايي إلةهح وإن كان الفع  ال(ي تعلقل ته الالم فةه معاا اجملا
فإن تعلق الالم ته ييري إف إرادة معا يف ذلك الفع  تدم ز أو تامني يناسبه حر  الدعلة  حنو قوله تعاف (كماا حازى 
 ج  م مى)ح أي جريه امل دمر لق اك أجال يبلغه. ومنه قوله تعاف (ولو ردوا لعادوا ملا دوا هنه) أي هاودوا فعله ومنه 

  ما يف ه(ك اآلية.
ويف الكيااا  يف قولااه تعاااف (كاا  حااري  جاا  م اامى) يف سااورة الزماار أ ااه لااةم مثاا  قولااه تعاااف (كاا  حااري إف أجاا   

م مى) يف ساورة لقماان أي أ اه لاةم مان تعاقا  احلارفني وال ي الك ها(ك ال ريقاة إال ضاةق الع انح ولكان املعنةاني أهاين 
(إف أجا ) معناااك يبلغاهح وقولاه ( جاا ) يرياا إلدرا  أجاا   االسادعالء والدخ اةع كالمهااا ماليام ل احة الغاارض  ن قولاه

 جتع  امري خمد ا ابإلدرا  اك. 
فةكااون الدقاااير هلااى هاا(ا الوجااه مث يرياااون العااود  جاا  مااا قااالواح أي  جاا  رغباادهم يف أزواجهاامح فة ااري مدعلااق فعاا   

 الفع  يف معا: ينامون هلى الفرا . (يعودون) مقارا يال هلةه الكالمح أي يعودون ملا تركوك من الع مةح وي ري 
وحت   من ه(ا أن كفارة الظهاار شارهل إذا ق اا املظااهر االسادمرار هلاى معاشارة زوجاهح حتلاة ماا ق ااك مان الدحار،ح  

 و ديبا له هلى ه(ا الق ا الفاسا والقول الينة . 
اسادمداأ قبا  أن يكفار وهاو كناياة هان  ون(ا يكون حمم  قوله (من قب  أن يدماسا) هلى أ ه من قب  أن ميم زوجه مم 

 امماأ يف اص ال  القرآنح كما قال (وإن طلقدموهن من قب  أن ي وهن). 
 ول(لك جعلل الكفارة هدق رقبة   ه يفداي تدلك الرقبة رقبة زوجه.  
ريار رقباة. والاوهظ: وقاا جعلهاا هللا تعااف موهظاة تقولاه (ذلكام توهظاون تاه). واسام اإلشاارة يف قولاه (ذلكام) هاياا إف حت 

الدا(كري ابخلاري والدحاا(ير مان الياار ترتغةا  أو ترهةاا ح أي فارض الكفاارة تنبةااه لكام لددفااادوا م اةم املاارأة الاأ طلقاال أو 
ت دمر هلى مفارقدهاا ما  الرغباة يف العاود إف معاشارهتا لائال تعاودوا إف الظهاار. ومل ي ام هللا ذلاك كفاارة هناا ومساهاا النايب 

سلم كفارة كما يف حايا سلمة تن صاخر البةاضاي يف جاام  الرتما(ي وإمناا الكفاارة مان  اوأ العقوتاة يف صلى هللا هلةه و 
 أحا قولني هن مالك وهو قول اليافعي حكاك هنه أتن العريب يف ا حكام. 

   

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 4329صفحة : 

 
يقدااي تع ةا  الع امة ماا مل  فاملظاهر ممنوأ من االسدمداأ تزوجده املظاهر منهاح أي ممناوأ مان هالياق الزوجةاةح وذلاك  

يكفاار   ااه ألاازم  ف ااه ذلااك فااإن اساادمد  نااا قباا  الكفااارة كلهااا فلةداا  إف هللا ولة اادغفر وتدعااني هلةااه الكفااارة وال تدعاااد 
الكفارة ت ب  االسدمداأ قب  الد(كري   ه سب  واحا فال يار تكرر م ببهح وإمناا جعلال الكفاارة زجارا ولا(لك مل يكان 

رأته قب  الكفارة زىن. وقا روى أتو داود والرتم(ي حايا سلمة تن صخر البةاضي أ ه ظاهر من امرأتاه مث وط  املظاهر ام
وقا  هلةهااا قباا  أن يكفار فاا مرك الناايب صاالى هللا هلةاه وساالم تكفااارة واحااةح وهااو قااول رهااور العلمااء. وهاان ماهااا وهبااا 

 الرمحن تن مهاي أن هلةه كفارتني. 
  صةغده وغري ذلك مف لة يف كدف الفقه. وتفاصة  أحكام الظهار يف 
 وقوله (وهللا كا تعملون خبري) تاية  مملة (ذلكم توهظون ته)ح أي وهللا هلةم جبمة  ما تعلمو ه من ه(ا الدفكري وغريك.  
 (فمن مل حا ف ةام شاهرين مددااتعني مان قبا  أن يدماساا فمان مل ي اد   فإطعاام سادني م اكةنا) رخ اة ملان مل حاا هداق 

رقباة أن يندقا  إف صاةام شاهرين مددااتعني   اه ملاا مل حاا رقباة يعدااض تفكهاا هان فاك ه امة الزوجاة  قا  إف كفاارة فةهاا 
ميقة النفم ابل رب هلى ل(ة ال عام واليران لةاف  ما الدزمه ابلظهار من ميقة ال رب هلى اتدعاد حلةلده فكاان ال اوم 

  املناسبة. درجة اث ةة قريبة من درجة حترير الرقبة يف
وأهةاا قةااا (ماان قباا  أن يدماسااا) للااللااة هلااى أ ااه ال يكاون املاام إال تعااا ا قااااء ال ااةام فااال يااان أن ماارد شااروهه يف  

 ال ةام كا  يف العود إف االسدمداأ. 
رجاة (فمن مل ي د ة )ح أي لع زك أو ضعفه رخع هللا أن يندق  إف إطعام سدني م كةنا هوضا هن ال ةام فاإلطعام د  

اثلثاة يااف  هان سادني م اكةنا أمل اماوأ هوضاا هماا كاان الدزامااه هلاى  ف اه مان مياقة االتدعااد هان ل(اتاهح وإمناا حااادت 
ت دني م كةنا إحلاقا هللا(ا تكفارة ف ر يوم من رماان همااا جباام  أن كلةهماا كفاارة هان صاةام فكا ال الكفاارة مدناسابة 

 م  املكفر هنه مرتبة ترتةبا مناسبا. 
 
أر  مقاار ال عام يف اآلية اكدفااء تد امةده إطعاماا يف محا  هلاى ماا يق ااك النااس مان ال عاام وهاو الياب  الواحاا  وقا  

كمااا هااو املدعاار  يف فعاا  طعاام. فحملااه هلماااؤان هلااى مااا تااه شااب  اماااي  فةقااار يف كاا  قااوم حب اا  مااا تااه شااب  معداااد 
ما واحا لك  م كني كا النايب صالى هللا هلةاه وسالم والثا ةاة  امايعني. وهن مالك رمحه هللا يف ذلك روايدان إحاامها أ ه

أ ه ماان أو ما يقرن من املاين وهاو ماا كاا هياام  تان إمساهةا  املخزوماي أماري املايناة  وقاارك مااان إال ثلاا ماا قاال: 
وسالم واليااب   أشاه : قلال ملالاك: أخيدلاف الياب  هنااان وهنااكم? قاال:  عاام الياب  هنااان ماا كاا النايب صالى هللا هلةاه

هناااكم أكثاار  أي  ن الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم دهااا  هاا  املاينااة ابلربكااة  . وقولااه هاا(ا يقداااي أن يكااون اإلطعااام يف 
املايناة مااا كاا النايب صالى هللا هلةاه وسالم مثا  كفاارة الف ار يف رمااان فكةاف جعلاه مالاك مقاارا كااين أو كاا وثلثاانيح 
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زأكح فدعني أن تاعةف املقاار يف اإلطعام مراهى فةه معاا العقوتاة هلاى ماا صان ح وإال وقال: لو أطعم ماا و  ف ما أج
فال دلة  هلةه من  ع وال قةاس. قال أتو احل ن القات ي إمنا أخ( أه  املايناة كاا هياام يف كفاارة الظهاار تغلةظاا هلاى 

 ا مما ثبل تعم  أه  املاينة. املدظاهرين ال(ين شها هللا هلةهم أدم يقولون منكرا من القول وزورا فه(
وقااار أتااو حنةفااة اليااب  كاااين كااا الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم فلعلااه راهااى اليااب  يف معظاام ا ق ااار غااري املاينااةح وقااارك  

 اليافعي كا واحا لك  م كني قةاسا هلى ما ثبل يف ال نة يف كفارة اإلف ار وكفارة الةمني. 
أن يدماسا) اكدفاء ت(كرك م  حترير الرقبة وصةام اليهرين و  ه تال هان ال اةام ومازأ  ومل ي(كر م  اإلطعام قةا (من قب  

 ملث  أ م ال ةام. ه(ا قول رهور الفقهاء. 
 وهن أيب حنةفة أن اإلطعام ال ييرتط فةه وقوهه من قب  أن يدماسا.  
آمث إذ ال ميكن أن يرتتا  هلةاه أثار آخارح وها(ا  مث أن وق  امل ةم قب  الكفارة أو قب  إيامها مل يرتت  هلى ذلك إال أ ه 

ما تةنه حايا سلمة تن صخر ال(ي شكا إف النيب صلى هللا هلةه وسالم أ اه وقا  هلاى امرأتاه تعاا أن ظااهر منهااح فا مرك 
 أبن ال يعود إف مث  ذلك حىت يكفر. وه(ا قول رهور الفقهاءح وقال ماها هلةه كفار ن. 

   
 

 4330صفحة : 
 
 يح اآلية أن تدات  ال ةام شرط يف الدكفري وهلةه فلو أف ر يف خالله دون ه(ر وج  هلةه إهادته. وصر   
وال ميم امرأته حىت يدم اليهران مدداتعني فإن م ها يف خالل اليهرين أمث ووج  هلةه إهادة اليهرين. وقال اليافعي:  

ومح وهاا(ا هااو اماااري هلااى القةاااس وهلااى مقداااى حااايا إذا كااان الااوطء لااةال مل يب اا  الددااات   ن اللةاا  لااةم حمااال لل اا
 سلمة تن صخر. 

وأما كو ه آةا ابمل ةم قب  يام الكفارة فم  لة أخرى فمن الع   قول أيب تكر اتن العريب يف كالم الياافعي أ اه كاالم  
 ااه وطء تعااا فااال تااا ماان ماان مل ياا(  طعاام الفقااه  ن الااوطء الواقاا  يف خااالل ال ااوم لااةم اب اا  املاا ذون فةااه ابلكفااارة فإ

 االمدثال لألمر ت وم ال يكون يف أثنايه وطء اك. 
 وامل كني: اليايا الفقرح وتقام يف سورة تراءة.  
والظاهر إن كان قادرا هلى تعمل خ ال الكفارة وأ  أن يكفر ا قل  ظهارك إيالء. فإن مل ترض املرأة ابلبقاء هلى ذلك  

طلقل هلةه امرأته إن طلبل ال ال . وإن كان هاجزا هن خ ال الكفارة كلها كاان فله أج  اإليالء فإن ا قاى ا ج  
 العاجز هن الوطء تعا وقوهه منه فدبقى الع مة تني املدظاهر وامرأته وال يقرنا حىت يكفر. 

عوا هان وقا أمر النيب صلى هللا هلةه وسلم تكفاارة سالمة تان صاخر مان أماوال تةال املاال فحاق هلاى والة ا ماور أن يااف 
العاجز كفاارة ظهاارك فاإن تعا(ر ذلاك فالظااهر أن الكفاارة سااق ة هناهح وأ اه يعاود إف م اةم امرأتاهح وتبقاى الكفاارة ذ باا 

 هلةه يف ذمده  ن هللا أت   طال  الظهار. 
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ذلااك  [)  اإلشااارة إف مااا ذكاار ماان ا حكااامح أي4(ذلاك لدؤمنااوا ابهلل ورسااوله وتلااك حاااود هللا وللكااافرين هاا(ان ألاةم] 
امل(كور لدؤمنوا ابهلل ورسولهح أي لدؤمنوا إمياان كامال ابالمدثال ملا أمركم هللا ورسوله فاال تياوتوا أهماال اإلمياان أبهماال أها  
اماهلةةح وه(ا ز دة يف تينة  الظهاار. وحتا(ير للم المني مان إيقاهاه فةماا تعااح أو ذلاك النقا  مان حارج الفارا  ت اب  

 هام االهدااد ته ويف اإلخالو منه ابلكفارةح لدة ري اإلميان هلةكم فه(ا يف معاا قولاه تعااف قول الظهار إف الرخ ة يف
 (وما جع  هلةكم يف الاين من حرج). 

و(لدؤمنوا) خرب هن اسم اإلشارةح والالم للدعلة . وملاا كاان املياار إلةاه هاو صاةام شاهرين أو إطعاام سادني م اكةنا هوضاا  
ته حترير رقبة من حبا هلى ال ةام واإلطعامح وما هل  ته ال ةام واإلطعام من حبا هلاى حتريار  هن حترير رقبة كان ما هل 

رقبةح ف فاد أن كاال مان حتريار رقباة وصاةام شاهرين وإطعاام سادني م اكةنا ميادم  هلاى كلداا العلداني ومهاا املوهظاة واإلمياان 
 ابهلل ورسوله. 

ه (تاا(لك)ح وجاايء لااه ابساام اإلشااارة الد  ةااا  ظاارا لإلخبااار هنااه تلفااظ واإلشااارة يف (وتلااك حاااود هللا) إف مااا أشااري إلةاا 
(حاود) إذ هو ر  حوز   ةا إشارته كما حوز   ةا ضمريك ومثله قولاه تعااف (تلاك حااود هللا فاال تعااوها) يف ساورة 

 البقرة. 
كام وهااو إت اال الدحاار، ابلظهااار ورلاة (وللكااافرين ها(ان ألااةم) تدمااةم مملاة (ذلااك لدؤمناوا ابهلل ورسااوله)ح أي ذلااك احل 

حكاام اإلسااالم. وأمااا مااا كااا وا هلةااه فهااو ماان آاثر اماهلةااة فهااو ساادة قااوم هللااام هاا(ان ألااةم هلااى الكفاار ومااا تولااا منااه ماان 
ا ابطةاا ح فالظهااار شاارأ اماهلةااة. وهاا(ا كقولااه تعاااف (إمنااا الن اايء ز دة يف الكفاار)ح   ااه وضااعه امليااركون ومل يكاان ماان 

 احلنةفةة. 
(إن ال(ين  ادون هللا ورسوله كبدوا كما كبل ال(ين من قبلهم) ملا جرى ذكر الكافرين وجارى ذكار الكاافرين وجارى ذكار  

 حاود هللا وكان يف املاينة منافقون من امليركني  ق  الكالم إف هتاياهم وإيقاظ امل لمني لالحدزاز منهم. 
هنا لوقوأ الكالم هق  ذكر حاود هللاح فإن ا ادة ميادقة مان احلاا  ن   وا ادة: املياقة واملعاداةح وقا أوثر ه(ا الفع  

كاا  واحااا ماان املعدااادين ك  ااه يف حااا خمااالف حلااا اآلخاارح مثاا  مااا قةاا  أن العااااوة مياادقة هاااوة الااوادي  ن كااال ماان 
 املعداديني ييبه من هو من اآلخر يف هاوة أخرى. 

 دخالفني ك  ه يف شقة غري شقة اآلخر. وقة : اشدقل املياقة من اليقة  ن كال من امل 
 واملراد نم ال(ين  ادون رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم املرس  تاين هللا فمحادته حمادة هلل.  
   
 

 4331صفحة : 
 
والكبل: اخلزي واإلذالل وفع  (كدباوا) م ادعم  يف الوهةاا أي ساةكبدونح فعارب هناه ابملااي تنبةهاا هلاى حتقةاق وقوهاه   

رك همن ال خال  يف خربك مث  (أيت أمر هللا) و  ه مؤيا تدنظريك كا وق   مثاهللام. وقرينة ذلاك  كةاا اخلارب ن(أن) ل او 
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 ن الكالم لو كان إخبارا هن كبل وق  مل يكن مث مقداى لد كةا اخلرب إذ ال ينازأ أحاا فةماا وقا ح ويزياا ذلاك وضاوحا 
حادوا هللا يف غزوة اخلنا . وتقام ذكرهاا يف ساورة ا حازان. وماا كاان مان قوله (كما كبل ال(ين من قبلهم) يعين ال(ين 

 املنافقني فةها فاملراد ت لة (من قبلهم) من كان من قبلهم من أه  النفا  وهم يعرفودم. 
ها(ر (وقا أ زلنا آ ت تةنات) معرتضة تني رلة (إن ال(ين  ادون هللا ورساوله) ورلاة (وللكاافرين ها(ان مهاني) أي ال  

 هللام يف حمادة هللا ورسوله فإن م  الرسول صلى هللا هلةه وسلم آ ت القرآن تةنه هلى صاقه. 
[) ه ف هلى رلة (كدبوا كما كد  الا(ين مان قابلهم)ح أي هللاام تعاا الكبال ها(ان مهاني 5(وللكافرين ه(ان مهني] 

 يف اآلخرة. 
 وتعريف (الكافرين) تعريف امنم لة دغر  ك  الكافرين.  
 صف ه(انم ابملهني ملناسبة وهةاهم ابلكبل ال(ي هو ال(ل واإلها ة. وو  
[) وحاوز أن يكاون (ياوم) ظرفاا 6(يوم يبعثهم هللا رةعا فةنبئهم كا هملوا أح اةه هللا و  اوك وهللا هلاى كا  شايء شاهةا] 

 مدعلقا ابلكون املقار يف خرب املبداأ من (للكافرين ه(ان مهني). 
ا ن(مهااني)ح وحااوز أن يكااون من ااواب هلااى املفعااول تااه لفعاا  تقااايرك: اذكاار تنويهااا تاا(لك الةااوم وحااوز أن يكااون مدعلقاا 

وهتااويال هلااةهم وهاا(ا كثااري يف أمساااء الزمااان الااأ وقعاال يف القاارآن. وقااا تقااام يف قولااه تعاااف (وإذ قااال رتااك للماليكااة أين 
 جاه  يف ا رض خلةفة) يف سورة البقرة. 

ل(ين  ادون هللا ورسوله) و(ال(ين مان قابلهم). ولا(لك أيت تلفاظ امليامول وهو(رةعاا) حااال وضمري امم  هايا إف (ا  
 من الامري. 

 وقوله (فةنبئهم كا هملوا) هتايا تفاح  فاقهم يوم البعا. وفةه كناية هن امزاء هلى أهماهللام.  
 ورلة (أح اك هللا و  وك) يف موض  احلال من (ما هملوا).  
حلااال هااو مااا ه ااف هلةااه ماان قولااه (و  ااوك)  ن ذلااك حماا  العااربة. وتااه تكااون احلالااة مؤس ااة ال مؤكاااة واملق ااود ماان ا 

لعاملهاح وهو(ينبئهم)ح أي هلمه هللا هلما مف ال من اآلن. وهم   وكح وذلك ت  ةا هلةهم أبدم مدهاو ون تعظةم ا مر 
 بوا قال تعاف (ووض  الكدان فرتى اجملرمني ميافقني مماا وذلك من الغرورح أي   و يف الا ةا تله اآلخرة فإذا أ بئوا ته ه

 فةه ويقولون   ويلدنا ما هللا(ا الكدان ال يغادر صغرية وال كبرية إال أح اها ووجاوا ما هملوا حاضرا). 
 ورلة (وهللا هلى ك  شيء شهةا) ت(ية . واليهةا: العامل اب مور املياهاة.  
اوات وما يف ا رض ما يكون مان ااوى ثالثاة إال هاو راتعهام وال مخ اة إال هاو سادساهم (أمل تر أن هللا يعلم ما يف ال م 

[) 7وال أدىن ماان ذلااك وال أكثاار إال هااو معهاام أياان مااا كااا وا مث ينباائهم كااا هملااوا يااوم القةامااة إن هللا تكاا  شاايء هلااةم]
 أبحااوال املنااافقني وأحالفهاام الةهااود. اساادئنا  اتداااايي هااو ختلااع ماان قولااه تعاااف (أح اااك هللا و  ااوك) إف ذكاار هلاام هللا

فكااان املنااافقون يناااجي تعاااهم تعاامل لااريي للم االمني مااودة تعاامل املنااافقني لاابعمل فااإن املنااافقني تدناااجةهم يظهاارون أداام 
طايفاة أمرهااا واحاا وكلمدهااا واحااةح وهاام وإن كاا وا يظهاارون اإلساالم  بااون أن تاارت ماان أحااهم ابدرة تاانم تنفاقاهح فااال 

نون هلى أذاك لعلمهم أبن له ت ا ة تااف  هنه.وكا وا إذا مر نم امل لمون  ظروا إلةهم فح   املارون لع  حااث يقام املؤم

This file was downloaded from QuranicThought.com



حااث مان م اةبةح وكاان امل المون يومئاا( هلاى توقا  حارن ما  املياركني يف كاا  حاني فةدومهاون أن مان مناجااة املدناااجني 
أ خيرجاون فةهااح فنزلال ها(ك اآل ت إلشاعار املناافقني تعلام حايا هن قرن العاو أو هان هزمياة للم المني يف ال ار  الا

 هللا كاذا يدناجونح وأ ه م ل  رسوله صلى هللا هلةه وسلم هلى دخةلدهم لةكفوا هن الكةا للم لمني. 
 فه(ك اآلية يهةا لقوله تعاف (أمل تر إف ال(ين دوا هن الن وى) اآلية.  
   
 

 4332صفحة : 
 
 ؤية العلمةة  ن هلم هللا ال يرى وسا امل ار م ا املفعول. والدقاير: أمل تر هللا هاملا). و(أمل تر) من الر   
و(ماااا يف ال اااماوات وماااا يف ا رض) يعااام املب ااارات وامل اااموهات فهاااو أهلااام مااان قولاااه (وهللا هلاااى كااا  شااايء شاااهةا)  

 ت. الخد اصه تعلم املياهاات  ن الغرض املفددح ته ه(ك امملة وهو هلم امل موها
ورلااة (مااا يكااون ماان اااوى ثالثااة) إال آخرهااا تااال الاابعمل ماان الكاا  فااإن معااا قولااه (إال هااو راتعهاام). وقولااه (إال هااو  

 سادسهم) وقوله (إال هو معهم)ح أ ه م ل  هلى ما يدناجون فةه فك  ه تعاف اي معهم. 
 العمومح و(اوى) يف معا فاه  (يكون). و(ما) انفةة. و(يكون) ماارأ (كان) الدامةح و(من) زاياة يف النفي لق ا  
وقرأ اممهور (يكون) تةاء الغاي   ن   ةا (اوى) غاري حتقةقايح فة اوز فةاه جارى فعلاه هلاى أصا  الدا(كري وال ساةما  

 وقا ف   تةنه وتني فاهله حبر  (من) الزاياة. وقرأك أتو جعفر تداء املؤ ا رهةا ل ورة   ةا لفظه. 
انجاااكح إذا سااارك. و(ثالثااة) ماااا  إلةااه (اااوى). أي مااا يكااون تناااجي ثالثااة ماان الناااس إال هللا  والن ااوى: أساام م ااار 

م لاا  هلااةهم كراتاا  هللااامح وال مخ ااة إال ك ااادس هللااامح وال أدىن وال أكثاار إال هااو كواحااا ماانهم. وضااماير الغةبااة هاياااة إف 
 (ثالثة) وإف (مخ ة) وإف (ذلك) و(أكثر). 

 واإل (ار والوهةا.  واملق ود من ه(ا اخلرب 
وخت اةع هااادي الثالثااة واخلم ااة ابلاا(كر  ن تعاامل املدناااجني الاا(ين  زلال اآليااة ت ااببهم كااا وا حلفااا تعاااها ماان ثالثااة  

 وتعاها من مخ ة. وقال الفراء: املعا غري م مود والعاد غري مق ود. 
ثقةف  وصفوان تن أمةة  ال المي حلةاف ويف الكيا  هن اتن هباس  زلل يف رتةعة وحبة  اتين همرو  تن همري من   

تااين أسااا  كااا وا يدحاااثون فقااال أحاااهم: أتاارى أن هللا يعلاام مااا  قااول? فقااال اآلخاار: يعلاام تعاااا وال يعلاام تعاااا. وقااال 
الثالااا: إن كااان يعلاام تعاااا فهااو يعلاام كلااه.اك. ومل أر هاا(ا يف غااري الكيااا  وال مناساابة هللااا(ا ابلوهةااا يف قولااه تعاااف (مث 

ا هملوا يوم القةامة) فإن أولئك الثالثة كا وا م لمني وهاوا يف ال حاتة وكا ن ها(ا ختلاةط مان الاراوي تاني ساب  ينبئهم ك
 زول آية (وما كندم ت درتون أن ييها هلةكم مسعكم وال أت اركم) يف سورة ف لل. كما يف صحةح البخااري وتاني ها(ك 

آليااة ما ةااة فليااة الن ااوى فإمنااا هااي يف تناااجي املنااافقني أو فااةهم ويف اآليااة. وركباال أمساااء ثالثااة آخاارين كااا وا ابملاينااة  ن ا
 الةهود هن اتن هباس. 
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واالساادثناء يف (إال هااو راتعهاام) (إال هااو سادسااهم) (إال هااو معهاام) مفاارأ ماان أكااوان وأحااوال دل هلةهااا قولااه تعاااف (مااا  
ن يف اوى ثالثة يف حاال مان هلام غاريهم نام يكون) وامم  الأ تعا حر  اسدثناء يف مواض  أحوال. والدقاير: ما يكو 

 واطالهه هلةهم إال حالة هللا م ل  هلةهم. 
 وتكرير حر  النفي يف املع وفات هلى املنفي أسلون هريب وخاصة حةا كان م  ك  من املعاطةف اسدثناء.  
ا هلاى حماا  (ااوى)   ااه وقارأ اممهاور (وال أكثاار) تن ا  (أكثاار) ه فاا هلااى لفاظ (اااوى). وقارأك يعقااون ابلرفا  ه فاا 

ماارور حباار  جاار زايااا. و(أينمااا) مركاا  ماان (أياان) الااأ هااي ظاار  مكااان (ومااا) الزاياااة. ???وأضااةف (أياان) إف رلااة 
 (كا وا)ح أي يف أي مكان كا وا فةهح و ظريك قوله (وهو معكم أينما كندم) يف سورة احلايا. 

ملوك يف الا ةا يف يوم القةامة أدل هلى سعة هلم هللا من هلمه حبايثهم و(مث) للرتاخي الرتيب  ن إ باءهم كا تكلموا وما ه 
 يف الا ةا  ن معظم هلم العاملني يعرتيه الن ةان يف مث  ذلك الزمان من ال ول وكثرة تاتري ا مور يف الا ةا واآلخرة. 

 ويف ه(ا وهةا هللام أبن اواهم إمث هظةم فنهي هنه وييم  ه(ا حت(ير من يياركهم.  
 ورلة (إن هللا تك  شيء هلةم) ت(ية  مملة (مث ينبئهم كا هملوا) ف غنل (إن) غناء فاء ال ببةة كقول تيار:           
إن ذا  الن ااا  يف الدبكااري و كةااا امملااة ن(إن) لالهدمااام تااه وإال فااإن املخاطاا  ال ياارتدد يف ذلااك. وهاا(ا الدعااريمل   

 ان ساتقا هلى  زول ه(ك اآلية واآل ت تعاها. ابلوهةا يال هلى أن النهي هن الدناجي ك
 (أمل تر إف ال(ين دوا هن الن وى مث يعودن ملا دوا هنه ويدناجون ابإلمث والعاوان ومع ةة الرسول)   
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ان قولاه تعااف إن كا ل ه(ك اآلية واآليدان اللدان تعاها  زلل م  اآلية الأ قبلها ح بما يقداةه ظاهر ترتة  الدالوة كا  

(دوا هن الن وى) مؤذان أب ه سبق دي هن الن وى قب   زول ها(ك اآل تح وهاو ظااهر قاول ماهاا وقداادة  زلال يف قاوم 
من الةهود واملنافقني داهم رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم هان الدنااجي حباارة املاؤمنني فلام يندهاواح فنزلال فدكاون اآل ت 

 ما اهدماانك آ فا.  ا رت   زلل لدوتةخهم وهو
وإذا كا ل  زلل تعا اآلية الأ قبلها تفرتة كان املراد النهي الا(ي أشاار إلةاه قولاه تعااف (مث ينبائهم كاا هملاوا ياوم القةاماة)   

كمااا تقااامح أبن مل يندهااوا هاان الن ااوى تعااا أن مسعااوا الوهةااا هلةهااا تقولااه تعاااف (مث ينباائهم كااا هملااوا يااوم القةامااة)ح فاااملراد 
 (ال(ين دوا هن الن وى) هم ال(ين هنوا تقوله (ما يكون من اوى ثالثة إال هو راتعهم) اآلية. ن
و(مث) يف قولاااه (مث يعاااودون) للرتاخاااي الااارتيب  ن هاااودهتم إف الن اااوى تعاااا أن داااوا هناااه أهظااام مااان اتداااااء الن اااوى  ن  

ناايب صاالى هللا هلةااه وساالم وامل االمني ف مااا هااودهتم إف اتدااااءها كااان إةااا ملااا اشاادملل هلةااه اااواهم ماان  ااوا  سااةئة حنااو ال
 الن وى تعا أن دوا هنها فقا زادوا ته يردا هلى النيب صلى هللا هلةه وسلم ومياقة للم لمني. 

 فامملة م د  فة اسدئنافا اتداايةا اقدااك اسدمرار املنافقني هلى اواهم.  
 ن الن وى) تع ةيب مراد ته توتةخهم حني ي معو ه. واالسدفهام يف قوله (أمل تر إف ال(ين دوا ه 
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 والرؤية ت رية تقرينة تعايدها حبر  (إف).  
والدعريف يف الن وى تعريف العها  ن سةا  الكالم من  اوأ خااو مان الن اوى. وهاي الن اوى الاأ حتازن الا(ين آمناوا   

 ا). كما ينبئ هنه قوله تعاف (إمنا الن وى من الية ان لةحزن ال(ين منو 
وحوز أن يكاون النهاي هان جانم الن اوى يف أول ا مار يعام كا  ااوى كارأى مان النااس سااا لل(ريعاةح قاال البااجي يف   

املندقى: روي هن النهي هن تناجي اثنني أو أكثر دون واحا أ ه كان يف تاء اإلسالم فلما فيا اإلساالم وآمان النااس زال 
 ه(ا احلكم لزوال سببه. 

يف أحكاام القارآن هناا قولاه تعااف (ال خاري يف كثاري مان ااواهم) اآلياة يف ساورة الن ااء. إن هللا تعااف أمار قال اتن العاريب  
هبادك أبمرين هظةمني: أحاهما اإلخالو وهو أن ي دوي ظاهر املرء وابطنهح والثاين الن ةحةلكدان هللا ولرسوله و يماة 

ه(ا فلم يكن تا للخلق من أمر خيد ون ته يف أ ف هم وخيع امل لمني وهامدهمح فالن وى خال  ه(ين ا صلني وتعا 
 ته تعاهم تعاا فرخع ذلك ت فة ا مر ابملعرو  وال اقة وإصال  ذات البني اك. 

ويف املوطا  حااايا أن رساول هللا صاالى هللا هلةااه وسالم قااال  إذا كااان ثالثاة فااال يدناااجى إثناان دون واحااا  . زاد يف روايااة  
 ذلك  ز ه  . م لم  إال  ذ ه فإن 

واخدلف يف حمم  ه(ا النهاي هلاى الدحار، أو هلاى الكراهاة ورهاور املالكةاة هلاى أ اه للدحار، قاال اتان العاريب يف القابم  
فإن كان قوله خمافة أن  ز ه من قاول النايب صالى هللا هلةاه وسالم فقاا احن ام الد ويا ح وإن كاان مان قاول الاراوي فهاو أوف 

قاسام: مسعال مالكاا يقاول: ال يدنااجى أرتعاة دون واحاا. وأماا تنااجي راهاة دون راهاة فإ اه  من  ويا  غاريك. وقاال اتان
أياااا مكااروك أو حماارم اك. وحكااى النااووي اإلراااأ هلااى جااواز تناااجي راهااة دون راهااة واحاادج لااه اتاان الدااني حبااايا اتاان 

 ايا هايية ق ة فاطمة دال هلى امواز. م عود قال ق تةده  يعين النيب صلى هللا هلةه وسلم  وهو يف مأل ف اررته. وح
 وقال اتن هبا الرب: ال حوز  حا أن ياخ  هلى املدناجني يف حال تناجةهما.  
 وأحلق ابلدناجي أن يدكلم رجالن تلغة ال يعرفها اثلا معهما.  
يف قولاه تعاااف (مث يعاودون ملااا والقاول يف اساادعمال (مث يعاودون ملااا داوا هنااه) يف معنااك اجملااازي وتعايداه ابلااالم  ظاري القااول  

 قالوا). 
 وك(لك القول يف موق  (مث) هاطفة امملة.  
وصةغة املاارأ يف (يعودون) دالة هلى الد ادح أي يكررون العاد حبةا يريااون تا(لك الع اةان وقلاة االكارتاث ابلنهاي  

 فإدم لو هادوا إف الن وى مرة أو مرتني الحدم  حاهللام أدم   وا. 
وا هنه) هو الن وىح فعال هن اإلتةان تامري الن وىح فعال هن اإلتةان تامري الن وى إف املوصول وصلده ملا و(ما د 

 تؤذن ته ال لة من الدعلة  ملا تعاها من الوهةا تقوله (ح بهم جهنم) هلى ما يف ال لة من الد  ة  هلى سفههم. 
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اه  من انجي املزيا. وقرأك محزة ورويام ويعقاون ويند اون ت اةغة االفدعاال مان ااا وقرأ اممهور (يدناجون) ت ةغة الدف  

 الثالثي اجملرد أي سار غريكح واالفدعال يرد كعا املفاهلة مث  اخد موا واقددلوا. 
 واإلمث: املع ةة وهو ما ييدم  هلةه تناجةهم من كالم لكفر وذم امل لمني.  
 ما ياترو ه من الكةا للم لمني. والعاوان تام العني: الظلم وهو  
 ومع ةة الرسول خمالفة ما أيمرهم ته ومن رلة ذلك أ ه داهم هن الن وى وهم يعودون هللاا.  
والةاء للمالت ةح أي يدناجون مالت ني اإلمث والعااوان ومع اةة الرساول وها(ك املالت اة مدفاوتاة. فمالت اة اإلمث والعااوان  

املناااجني. ومالت ااة مع ااةة الرسااول صاالى هللا هلةااه وساالم مالت ااة املقار ااة للفعاا ح  ن  مالت ااة املدناااجي يف شاا  ه لفعاا 
اواهم تعا أن داهم النيب صلى هللا هلةه وسلم هنها مع ةة ويف قوله (داوا هان الن اوى) وقولاه (ومع اةة الرساول) داللاة 

ةهود هن أحواهللام. وه(ا يارد قاول مان  ول اآلياة هلى أدم منافقون ال يهود  ن النيب صلى هللا هلةه وسلم ما كان ينهى ال
 هلى الةهود وهو قول ماها وقدادةح ت  احلق ما يف اتن ه ةة هن اتن هباس أدا  زلل يف املنافقني. 

(وإذا جااااءو  حةاااو  كاااا مل  ةاااك تاااه هللا ويقولاااون يف أ ف اااهم لاااوال يعااا(تنا هللا كاااا  قاااول ح ااابهم جهااانم ي ااالودا فبااائم  
عا أن ذكر حاهللام يف اخدالء تعاهم تبعمل ذكر حال  ةاهتم اخلبةثة هناا احلااور يف ملام النايب صالى هللا [)  ت8امل ري]

هلةه وسلم فإدم يددبعون سوء  ةاهتم من كلمات يدبادر منهاا لل اامعني أداا صااحلة فكاا وا إذا دخلاوا هلاى النايب صالى هللا 
الم وملا فةاه مان معاا را  ال االمة يعاالون هان ذلاك ويقولاون: هلةه وسلم خيفدون لفظ  ال الم هلةكم    ه شعار اإلس

 أ عم صباحاح وهي حتةة العرن يف اماهلةة  دم ال  بوا أن يرتكوا هوايا اماهلةة.  قله اتن ه ةة هن اتن هباس. 
يهاا الا(ين آمناوا صالوا فمعا (كا مل  ةاك تاه هللا)ح تغاري لفاظ ال االمح فاإن هللا حةااك تا(لك   وصاه يف قولاه تعااف (  أ 

هلةه وسلموا ت لةما). وحةاك ته يف هموم ا  بةاء تقوله (وق  احلما هلل وسالم هلى هبادك ال(ين اص فى). وحتةة هللا هي 
 الدحةة الكاملة. 

لةاكح ولةم املاراد مان ها(ك اآلياة ماا ورد يف حاايا: أن الةهاود كاا وا إذا حةاوا النايب صالى هللا هلةاه وسالم قاالوا: ال اام ه 
وأن النيب صلى هللا هلةه وسلم كان يرد هلةهم تقوله (وهلةكم). فإن ذلك وارد يف قاوم معارو  أدام مان الةهاود. وماا ذكار 
أول ه(ك اآلية ال يلةق محله هلى أحوال الةهود كما هلمل آ فا ولو محا  ضامري (جااءو ) هلاى الةهاود لازم هلةاه تيادةل 

 الاماير. 
نااافقنيح وهاا(ا مثاا  مااا كااان تعاااهم يقااول للناايب صاالى هللا هلةااه وساالم (راهنااا) تعلموهااا ماان أمااا هاا(ك اآليااة ففااي أحااوال امل 

الةهاود وهاام يرياااون الدوجةااه ابلرهو اة فاا  زل هللا تعاااف (  أيهااا الا(ين آمنااوا ال تقولااوا راهنااا وقولاوا ا ظااران وامسعااوا وللكااافرين 
 ه(ان ألةم) ومل يرد منه دي الةهود. 

 ف هم) يقول تعاهم لابعمل هلاى حناو قولاه تعااف (فاإذا دخلادم تةاو  ف الموا هلاى أ ف اكم). وقولاه ومعا (يقولون يف أ 
 (ظن املؤمنون واملؤمنات أب ف هم خريا)ح أي ظن تعاهم تبعمل خرياح أي يقول تعاهم لبعمل. 
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  هللااام خالةاا ناام ساارتا وحاوز أن يكااون املاراد ن(أ ف ااهم) ماامعهم كقولااه تعاااف (وقا  هللااام يف أ ف اهم قااوال تلةغااا)ح أي قا 
هلةهم من االفداا . وتقام يف سورة الن اء و(لوال) للدحاةملح أي هال يع(تنا هللا ت ب  كالمناا الا(ي  دنااجى تاه مان 
ذم النيب صلى هللا هلةه وسلم وحنو ذلكح أي يقولون ما معناك لو كان حممااا  بةاا لعا(تنا هللا كاا  قولاه مان ال اوء فةاه ومان 

ه هللا ماان قااوهللام تكلمااة (لااوال يعاا(تنا هللا) فااإن (لااوال) للدحاااةمل م اادعملة كنايااة هاان جحااا  بااوة الناايب الاا(م وهااو مااا خل اا
 صلى هللا هلةه وسلمح أي لو كان  بةا لغا  هللا هلةنا فلع(تنا اآلن ت ب  قولنا له. 
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 تعاااف كياا ن البياار يف إسااراأ اال دقااام وهاا(ا خاااطر ماان خااواطر أهاا  الااااللة املد صاالة فااةهمح وهااي تااومههم أن شاا ن هللا  

واالهدازاز ممااا ال يرضااك وماان املعا ااة. ويف احلااايا  ال أحاا أصاارب هلاى أذى ي اامعه مان هللاح ياااهون لاه  اااا وهاو ياارزقهم 
هلاى أدام محاودهم ابلبعاا وامازاء   ابون أن هقاان هللا تعااف يظهار يف الاا ةا  . وها(ا مان الغارور قاال تعااف (وذلكام 

نكم الاا(ي ظناادم تاارتكم أرداكاام ف صاابحدم ماان اخلاساارين)ح ولاا(لك قااال تعاااف ردا هلااى كالمهاام (ح اابهم جهاانم) أي  ظاا
 كافةهم من الع(ان جهنم فإ ه ه(ان. 

 وأص  (ي لودا) ي لون ناح فامن معا ي(وقودا أو   ودا وقا تكرر ه(ا االسدعمال يف القرآن.  
 هةا تي ن ذم جهنم. وقوله (فبئم امل ري) تفري  هلى الو  
(  أيهاا الا(ين آمناوا إذا تنااجةدم فاال تدنااجوا ابإلمث والعااوان ومع اةة الرساول وتنااجوا ابلارب والدقاوى واتقاوا هللا الا(ي إلةااه  

[) خ ان للمنافقني ال(ين يظهرون اإلميان فعاملهم هللا كا أظهروك وانداهم توصف ال(ين آمنوا كما قال (مان 9حتيرون]
وا آمنا أبفواههم) ومل تؤمن قلونم) ومنه ما حكااك هللا هان املياركني (وقاالوا   أيهاا الا(ي  ازل هلةاه الكداان أ اك ال(ين قال

جملنون) أي   أيها ال(ي  زل هلةه ال(كر تزهمهح و بههم إف تاار  حاهللام ابإلقالأ هن آاثر النفا  هلى هاادة القارآن مان 
   اتداايي. تعقة  الدخويف ابلرتغة . فامملة اسدئنا

ذلك أن املنافقني كا وا يعملون تعم  أه  اإلميان إذا لقوا ال(ين آمنوا فاإذا رجعاوا إف قاومهم غلا  هلاةهم الكفار فكاا وا   
يف تعمل أحواهللام مقارتني اإلميان ت ب  خمال دهم للمؤمنني. ول(لك ضرن هللا هللام مثال ابلنور يف قوله تعاف (مثلهم كمث  

لما أضااءت ماا حولاه ذها  هللا تناورهم) مث قولاه (كلماا أضااء هللاام مياوا فةاه وإذا أظلام هلاةهم قااموا). ال(ي اسدوقا انرا ف
وه(ا هو املناس  لقوله تعاف (فال تدناجوا ابإلمث والعاوان ومع ةة الرساول)ح ويكاون قولاه (وتنااجوا ابلارب والدقاوى) تنبةهاا 

 هلى ما ح  هلةهم إن كا وا مدناجني ال حمالة. 
ز أن تكااون خ ااااب للمااؤمنني اخللااع أبن وجااه هللا اخل ااان إلااةهم تعلةمااا هللااام كااا   اان ماان الدناااجي ومااا يقاابح منااه وحااو  

كناسابة ذم تنااجي املناافقني فلا(لك اتداائ ابلنهااي هان مثا  تنااجي املناافقني وإن كااان ال ي اار مثلاه مان املاؤمنني تعرياااا 
ا ال تكو اوا كالا(ين كفاروا وقاالوا إلخاوادم إذا ضارتوا يف ا رض أو كاا وا غازا ابملنافقنيح مث  قوله تعاف (  أيها الا(ين آمناو 
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لو كا وا هناان ما ماتوا وما قدلوا لة ع  هللا ذلاك ح ارة يف قلاونم)ح ويكاون املق اود مان الكاالم هاو قولاه (وتنااجوا ابلارب 
 والدقوى) تعلةما للمؤمنني. 

 وقرأك رويم هن يعقون وحاك (فال تند وا) توزن تندهوا. وقرأ اممهور (فال تدناجوا) ت ةغة الدفاه .  
 واملر من قوله (وتناجوا ابلرب) م دعم  يف اإلابحة كما اقدااك قوله تعاف (إذا تناجةدم).  
 واإلمث والعاوان ومع ةة الرسول تقامل. وأما الرب فهو ضا اإلمث والعاوان وهو يعم أفعال اخلري امل مور نا يف الاين.  
 دقوى: االمدثالح وتقامل يف قوله تعاف (هاى للمدقني) يف سورة البقرة. وال 
 ويف قوله (ال(ي إلةه حتيرون) ت(كري تةوم امزاء. فاملعا: ال(ي إلةه حتيرون فة ازيكم.  
[) ت الةة 10(إمنا الن وى من الية ان لةحزن ال(ين آمنوا ولةم تاارهم شةئا إال  ذن هللا وهلى هللا فلةدوكا  املؤمناون] 

للمااؤمنني و  ااةم لنفوسااهم ياازال تااه مااا يلحقهاام ماان احلاازن ملياااهاة اااوى املنااافقني الخاادال  ماا(اه   فوسااهم إذا رأوا 
املدناجني يف هايا الظنون والدخوفات كما تقام. فامملة اسدئنا  اتداايي اقدااده مناسابة النهاي هان الن اوىح هلاى أداا 

  وى. قا تكون تعلةال لد كةا النهي هن الن
والدعريف يف (الن وى) تعريف العها ال حمالة. أي اوى املنافقني الا(ين يدنااجون ابإلمث والعااوان ومع اةة الرساول صالى  

 هللا هلةه وسلم. 
   
 

 4336صفحة : 
 
واحل ر امل دفاد من (إمنا) ق ر موصو  هلى صفة و(من) اتداايةةح أي ق ر الن وى هلاى الكاون مان الياة انح أي   

 ن ا غراض الأ يدناجون فةها من أكرب ما يوسوس الية ان مان أها  الاااللة أبن يفعلاوك لةحازن الا(ين آمناوا كاا  جايةة
يد رقهم من خواطر الير ابلن وىح وه(ك العلة لة ل قةااا يف احل ار فاإن للياة ان هلاال أخارى مثا  إلقااء املدنااجني يف 

 ذلك من ا غراض الية ا ةة.  الااللةح واالسدعا ة نم هلى إلقاء الفدنةح وغري
وقااا خ اال هاا(ك العلااة ابلاا(كر  ن املق ااود ت االةة املااؤمنني وت ااربهم هلااى أذى املنااافقني ولاا(لك هقاا  تقولااه (ولااةم  

تاااارهم شااةئا) لة ماائن املؤمنااون حبفااظ هللا إ هاام ماان ضاار اليااة ان. وهاا(ا حنااو قولااه تعاااف (إن هبااادي لااةم لااك هلااةهم 
 سل ان). 

(لةحاازن) تااام الةاااء وك اار الاازاي فةكااون (الاا(ين آمنااوا) مفعااوال. وقاارأك الباااقون تفاادح الةاااء وضاام الاازاي  وقاارأ انفاا  وحاااك 
 ماارأ حزن فةكون (ال(ين آمنوا) فاهال ومها لغدان. 

 ورلة (ولةم تاارهم) اخل معرتضة.  
 وضمري الرف  امل درت يف قوله (تاارهم) هايا إف (الية ان).  
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ال يار املؤمنني ابلن وى أكثر من أن  زدم. فه(ا كقوله تعاف (لن ياروكم إال أذى) أو هايا إف واملعا: أن الية ان  
 الن وى تداويله ابلدناجيح أي لةم الدناجي تاار املؤمنني  ن أكثرك انشئ هن إيهام ح ول ما يدقو ه يف الغزوات. 

اء ماان أحااوال. والباااء لل ااببةةح أي إال يف حااال أن يكااون هللا وهلااى كااال الدقااايرين فاالساادثناء تقولااه (إال  ذن هللا) اساادثن 
 قار شةئا من املارة من هزمية أو قد . واملراد ابإلذن أمر الدكوين. 

 وا د   (شةئا) هلى املفعول امل لقح أي شةئا من الار.  
شايء مان ضار الياة ان ووقوأ (شةئا) وهو ذكرك يف سةا  النفي يفةا هموم  في ك  ضر من الية انح أي ا دفى كا    

هن املؤمننيح فةيم  ضر الن وى وضر غريهاح واالسدثناء يف قوله تعاف (إال  ذن هللا) من هموم (شةئا) الواقا  يف ساةا  
 النفيح أي ال ضرا مالت ا إلذن هللا يف أن ي لط هلةهم الية ان ضرك فةهح أي ضر وسوسده. 

ن  ثر النفوس كا ي ول إلةها. وهاو معاا قولاه تعااف (إن هباادي لاةم لاك وأسدعري اإلذن ملا جعله هللا يف أص  اخللقة م 
هلةهم سل ان إال من اتبعك من الغاوين) فإذا خلى هللا تني الوسوسة وتاني العباا يكاون اقارتان العباا م املعاصاي الظااهرة 

ر هاو املعارب هناه ابل ال ان يف قولاه والباطنة يف ك  حالاة يبدعاا فةهاا املاؤمن هان مراقباة ا مار والنهاي اليارهةني. وها(ا الاا
تعاف يف ش ن الياة ان (إن هباادي لاةم لاك هلاةهم سال ان إال مان اتبعاك مان الغااوين) أي فلاك هلةاه سال ان. وها(ك 

 الد اريف اإلهللاةة جارية هلى وفق حكمة هللا تعاف وما يعلمه من أقوال هبادك وسرايرهم وهو يعلم ال ر وأخفى. 
ى هللا فلةدوكا  املؤمناون)  دام إذا توكلااوا هلاى هللا تاوكال حقاا أبن اسادفرغوا وساعهم يف الدحارز ماان  وهللاا(ا ذيا  تقولاه (وهلا 

كةا الية ان واسدعا وا ابهلل هلى تة ري ذلك هللام فإن هللا  فظهم من كةا الية ان قال تعاف (ومن يدوك  هلى هللا فهاو 
 ح به). 

أي لةم تااارهم شاةئا مماا يومهاه تنااجي املناافقني مان هزمياة أو قدا  إال وحوز أن يكون هموم (شةئا) مرادا ته اخل ووح  
 تدقاير هللا ح ول هزمية أو قد . 

واملعا: أن الدناجي يوهم ال(ين آمنوا ما لةم واقعا ف هلمهم هللا أن ال  ز وا ابلن وى  ن ا مور جتري هلى ما قاارك هللا  
 تنفم اآلمر حىت  تةهم ا خبار ال ادقة. 

 وتقا، امار واجملرور يف قوله تعاف (وهلى هللا فلةدوك  املؤمنون) لالهدمام كالول ه(ا املدعلق.  
(  أيهاا الا(ين آمناوا إذا قةاا  لكام تف احوا يف اجملاالم فاف ااحوا يف اح هللا لكام وإذا قةا  ا ياازوا فا يازوا يرفا  هللا الاا(ين  

[) ف اا  تااني آ ت ا حكااام املدعلقااة ابلن ااوى ناا(ك 11عملااون خبااري]آمنااوا ماانكم والاا(ين أوتااوا العلاام درجااات وهللا كااا ت
اآلياة مراهااة الحتاااد املوضاوأ تااني ماامون ها(ك اآليااة وماامون الااأ تعااها يف أدماا حمعهمااا غارض الداا دن ما  الرسااول 

 صلى هللا هلةه وسلمح تلك املراهاة أوف من مراهاة احتاد سةا  ا حكام. 
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(ك اآلية أدن يف ملم الرسول صلى هللا هلةه وسلمح واآلياة الاأ تعااها تدعلاق اب دن يف مناجااة الرساول صالى ففي ه  
هللا هلةاه وساالم وأخاار تلااك هاان آ ت الن ااوى العامااة إيا(اان تفااالها دون الن ااوى الااأ تااامندها اآل ت ال اااتقةح فاحتاااد 

 النوأ الثاينح واإلمياء إف يةزها ابلفا  هو ال(ي اقداى الف   امنم يف اوى هو وم وغ اال دقال من النوأ ا ول إف
 تني النوهني آبية أدن اجمللم النبوي. 

وأ  قا كان للمنافقني  ةة مكر يف قاةة اجمللام كماا كاان هللاام  ةاة مكار يف الن اوىح وها(ا مماا أ يا  مناسابة اال دقاال مان  
 بوي اليريف. الكالم هلى الن وى إف ذكر الدف ح يف اجمللم الن

روي هن مقات  أ ه قال كان النيب صلى هللا هلةاه وسالم يف ال افةح وكاان يف املكاان ضاةق يف ياوم اممعاة ف ااء انس مان  
أه  تار فةهم اثتل تن قةم تن مشاس قا سبقوا يف اجمللم فقاموا هلى أرجلهم يندظارون أن يف اح هللاام وكاان النايب صالى 

ملان حولاه: هام   فاالن تعااد الاواقفني مان أها  تاار فياق ذلاك هلاى الا(ين أقةماواح  هللا هلةه وسالم يكارم أها  تاار فقاال
وغمز املنافقون وقالوا: ما أ  ف هؤالءح وقا أحبوا القرن من  بةةهم ف بقوا إف مل ه فا زل هللا ه(ك اآلية ت ةةباا خلااطر 

  االهاارتا  كزينااة أهاا  املاازا ح قااال هللا الا(ين أقةمااواح وتعلةمااا لألمااة تواجاا  رهااي فاااةلة أصااحان الفاااةلة منهاااح وواجاا
تعاف (وال تدمنوا ما فا  هللا تعاكم هلى تعمل)ح وقال (ال ي دوي مانكم مان أ فاق مان قبا  الفادح وقاتا  أولئاك أهظام 

 درجة من ال(ين أ فقوا من تعا وقاتلوا وكال وها هللا ابحل ا). 
يعام مان حااروا اجمللام الا(ي وقعال فةاه حادثاة ساب  النازول  واخل ان ن(  أيها ال(ين آمنوا) خ ان ممة  املاؤمنني 

 وغريهم ممن ه ى أن  ار ملم الرسول صلى هللا هلةه وسلم. 
 واتدايل اآلية اب مر ابلدف ح  ن إقامة ال(ين أقةموا إمنا كا ل ل ل  الدف ةح فإانطة احلكم إمياء إف هلة احلكم.  
تفدح ال ني خمففة إذ أو جاء له ف حة يف مكان وف ح املكان مان ابن كارم والدف ح: الدوس  وهو تفع  من ف ح له   

 إذ صار ف ةحا. ومادة الدفع  هنا للدكلفح أي يكلف أن حع  ف حة يف املكان وذلك كاايقة من امالس. 
لى هللا هلةاه وتعريف (اجمللم) حوز أن يكاون تعرياف املهااح وهاو ملام النايب صالى هللا هلةاه وسالمح أي إذ قاال النايب صا 

وسالم لكاام ذلااك  ن أماارك ال يكااون إال ملراهاااة حااق راجااح إف غااريك واجمللاام مكااان املااوس. وكااان ملاام الناايب صاالى هللا 
 هلةه وسلم ك  اك  كثر أن يكون جلوسه املكان امل مى ابلروضة وهو ما تني منرب النيب صلى هللا هلةه وسلم وتةده. 

تعرياف امانم. وقولاه (يف اح هللا لكام) مازوم يف جاوان قولاه (فاف احوا)ح وهاو وهاا وحاوز أن يكاون تعرياف (اجمللام)  
ابماازاء هلااى االمدثااال  ماار الدف ااح ماان جاانم الفعاا  إذ جعلاال توسااعة هللا هلااى املمدثاا  جاازاء هلااى امدثالااه الاا(ي هااو 

املاؤمنني  ن احلكام ميااأ  إف احه لغريكح فامري (لكم) هايا هلى ال(ين آمناوا ابهدباار أن الا(ين يف احون هام مان رلاة
 تني رة  ا مة وإمنا امزاء لل(ين تعا  نم ا مر تعلقا إلزامةا. 

وح(  مدعلق (يف ح هللا لكم) لةعلم ك  ما يد ل  الناس اإلف اا  فةاه حبقةقداه وماازك يف الاا ةا واآلخارة مان مكاان أو  
 مزاء موكول إف إرادة هللا تعاف. رز  أو جنة هرضها ال ماوات وا رض هلى ح   النةاتح وتقايرك ا

 وح(  فاه  القول لظهوركح أي إذ قال لكم الرسول: تف حوا فاف حواح فإن هللا يثةبكم هلى ذلك.  
   

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 4338صفحة : 

 
فاآليااة ال تااال إال هلااى ا ماار ابلدف ااح إذ أماار تااه الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم ولكاان ي اادفاد منهااا أن تف ااح املااؤمنني   

عمل يف اجملالم حممود م مور ته وجاواب أو  اااب   اه مان املكارماة واإلرفاا .فهو مان مكماالت واجا  الدحاان تعاهم لب
تني امل لمني وإن كان فةه كلفة هلى صاح  البقعة ياايقه فةها غريك. فهي كلفة غري معدربة إذا قوتلل ك لحة الدحان 

 تفوياال م ااالحة ماان مساااأ أو حناااوك مثاا  مااالم العلااام وفواياااكح وذلااك ماااا مل يفاامل إف شاااة مااااايقة أو ومااارة أو إف
واحلايا وصفو  ال الة. وذلك قةاس هلى ملم النيب صلى هللا هلةه وسلم يف أ ه ملم خاري. وروي هان النايب صالى 
ر هللا هلةه وسلم  أحبكم إيل ألةنكم مناك  يف ال الة  . قال مالك  ما أرى احلكم إال ي رد يف مالم العلام وحنوهاا غاات

الاهر  . يريا أن ه(ا احلكم وإن  زل يف ملم النيب صالى هللا هلةاه وسالم فهاو شاام  جملاالم امل المني مان ماالم اخلاري 
 ن ها(ا أدن ومؤاسااةح فلاةم فةاه قريناة اخل وصاةة ابجملاالم النبوياةح وأراد مالاك ن(حنوهاا) كا  ملام فةاه أمار مهاام يف 

إها اة تعااهم تعااا هلاى حااورك. وها(ا قةااس هلاى ملام النايب صالى  شؤون الاين فمن حق امل لمني أن   روا هلاى
 هللا هلةه وسلمح وهلده هي الدعاون هلى امل احل. 

 وأفهم لفظ الدف ح أ ه جتن  للماايقة واملراصة حبةا يفوت املق ود من حاور ذلك اجمللم أو     أمل لل ال ني.  
 ر الزحام فةها. وقا أرخع مالك يف الدخلف هن دهوة الولةمة إذ كث 
وقاارأ اممهااور (يف اجمللاام) وقاارأك هاصاام ت ااةغة امماا  (يف اجملااالم) وهلااى كلدااا القااراءتني حااوز كااون الااالم للعهااا وكودااا  

لل نم وأن يكون مالم النيب صلى هللا هلةه وسلم كلما تكررت وأما ييم  رة  مالم امل لمني وهلاى كلداا القاراءتني 
 (فاف حوا) للوجون أو للنان.  ي ح ا مر يف قوله تعاف

 وقوله (وإذا قة  ا يزوا فا يزوا) اآلية ه ف هلى (إذا قة  لكم تف حوا يف اجمللم).  
و(ا يزوا) أمر من  ياز إذا دامل مان مكا اه يقاال:  ياز ينياز مان ابن قعاا وضارن إذا ارتفا   ن النهاوض ارتفااأ مان  

ازا هان تعااها هان ماا عها. والنياوز: أخاع مان الدف اةح مان وجاه املكان ال(ي اسدقر فةه و ياوز املارأة مان زوجهاا ما
فهو من ه ف ا خع: من وجه أهم منه هلى ا هم منه لالهدمام ابملع و   ن القةاام مان اجمللام أقاوى مان الدف اةح 

وزح وهاو من قعود. ف(كر النيوز لئال يدوهم وأن الدف ةح امل مور ته تف ةح من قعود والساةما وقاا كاان ساب  النازول تنيا
املق ود من  زول اآلية هلى ذلك القول. ومن املف رين من ف ار النياوز ك لاق القةاام مان ملام الرساول صالى هللا هلةاه 
وسلم سواء كان  ج  الدف ةح أو لغري ذلك مما يؤمر ابلقةام  جله. روي هن اتن هباس وقدادة واحل ن  إذا قةا  ا يازوا 

 إف اخلري وإف ال الة فا يزوا  . 
وقال اتن زيا: إذا قة  ا يزوا هن تةل رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم فارتفعوا فإن للنايب صالى هللا هلةاه وسالم حاوايجح   

وكااا وا إذا كااا وا يف تةدااه أحاا  كاا  واحااا ماانهم أن يكااون آخاار ههاااك ترسااول هللا صاالى هللا هلةااه وساالم وسااب  الناازول ال 
 خي ع العام وال يقةا امل لق. 
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م إذا ه ر الدف ةح واشدا الزحام والرتاو فإن  صحان املقاها احلق امل دقر يف أن ي دمروا قاهاين ال يقام وه(ا احلك 
أحا لغريك وذلك إذا كان املقوم  جله أوف ابملكان من ال(ي أقةم له ت اب  مان أسابان ا ولةاة كماا فعا  النايب صالى هللا 

. ومنااه أولويااة طلباة العلاام ك ااالم الاارسح وأولويااة الناااس يف مقاهااا هلةاه وساالم يف إقامااة  فار إله اااء مقاهاااهم للبااريني
امل اجا ابل بقح وحنو ذلكح فإن مل يكن أحا أوف من غريك فقا دى النيب صلى هللا هلةاه وسالم هان أن يقاةم الرجا  مان 

 مل ه مث حلم فةه. 
كاان مان امل ا ا حاىت أييت فاة لم هلةهاا وللرج  أن يرس  إف امل  ا تب اطه أو طنف ده أو س ادته لدب ط له يف م 

فإن ذلك حوز ل(لك املكان يف ذلك الوقل. وكان اتن سريين يرس  غالماه إف امل ا ا ياوم اممعاة فاة لم لاه فةاه فاإذا 
 جاء اتن سريين قام الغالم له منه. 

إف جاااار امل اا ا  ويف املوطاا  هاان مالااك تاان أيب هااامر قااال كناال أرى طنف ااة لعقةاا  تاان أيب طالاا  يااوم اممعااة ت اار  
الغااريب فاااإذا غيااي ال نف اااة كلهااا ظااا  اماااار خااارج هماار تااان اخل ااان ف ااالى اممعااة. فال نف اااة وحنوهااا حاااوز املكاااان 

 ل اح  الب اط. 
فة وز  حا أن أيمر أحاا يبكر إف امل  ا فة خ( مكاان يقعا فةاه حاىت إذا جااء الا(ي أرسا  تار  لاه البقعاة  ن ذلاك  

 ز احلق. من قبة  النةاتة يف حو 
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وقرأ اتن انف  واتن هامر وهاصم وأتو جعفر (ا يزوا فا يزوا) تام اليني فةهما. وقرأك الباقون تك ر اليني. ومها لغدان   

 يف ماارأ  يز. 
ء هلاى جازم وقوله (يرف  هللا ال(ين آمنوا منكم والا(ين أوتاوا العلام درجاات) جاوان ا مار لقولاه (فا يازوا) فقاا أرا  القارا 

فع  (يرف ) فهو جوان ا مر ن(ا. وهاا ابمازاء هلاى االمدثاال لألمار اليارهي فةماا فةاه أمار أو ملاا يقدااي ا مار مان هلاة 
 يقاس نا هلى امل مور ته أمثاله مما فةه هلة احلكم كما تقام يف قوله تعاف (فاف حوا). 

 اؤك من جن ه. وملا كان النيوز ارتفاها هن املكان ال(ي كان ته كان جز  
 وتنكري (درجات) لإلشارة إف أ واهها من درجات الا ةا ودرجات اآلخرة.  
 وضمري (منكم) خ ان لل(ين  ودوا ن(  أيها ال(ين آمنوا).  
و(من) تبعةاةةح أي يرف  هللا درجات ال(ين امدثلوا. وقرينة ه(ا الدقااير هاي جعا  الفعا  جازاء لألمار فاإن امازاء م اب   

لةه تقوله (منكم) صفة لل(ين آمنوا). أي ال(ين آمنوا من املؤمنني والدغاير تني معا الوصف ومعاا املوصاو  هما رت  ه
تدغاااير املقااار وإن كااان لفااظ الوصااف واملوصااو  مرتادفااني يف الظاااهر. فاالل الكااالم إف تقاااير: يرفاا  هللا الاا(ين اسااد اتوا 

اامه اجمللام مان املناافقني. فكاان مقدااى الظااهر أن يقاال: يرفا  هللا لألمر ابلنيوز إذا كا وا من املاؤمننيح أي دون مان ي
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الناشزين منكم فاسدحاروا ابملوصول ت لة اإلميان ملا تؤذن ته ال لة من اإلمياء إف هلة رف  الارجات  ج  امدثاهللام أمار 
إمياادم لاةم لنفاا  أو ل ااحبه  القاي  (ا يزوا) وهو الرسول صلى هللا هلةه وسالم إن كاان إلمياادم وأن ذلاك االمدثاال مان

 امدعاض. 
وه ف ال(ين أوتوا العلم منهم ه ف اخلاو هلى العام  ن غيةان ملم الرسول صلى هللا هلةه وسالم إمناا هاو ل لا   

 العلم من مواهظه وتعلةمهح أي وال(ين أوتوا العلم منكم أيها املؤمنونح  ن ال(ين أوتوا العلم قا يكون ا مار  حاا ابلقةاام
ماان اجمللاام  جلهاامح أي  جاا  إجالسااهمح أي  جاا  إجالسااهمح وذلااك رفاا  لااارجاهتم يف الااا ةاح و داام إذا يكنااوا ماان 
ملاام الرسااول صاالى هللا هلةااه وساالم كااان يكاانهم أراا  للفهاام وأ فااى للملاا ح وذلااك أدهااى إلطااالدهم املااوس وازد دهاام 

لعلمح فإقامة امال ني يف اجمللم  ج  إجاالس الا(ين أوتاوا العلام الدلقي وتوفري م دنب ات أفهامهم فةما يلقى إلةهم من ا
 من رف  درجاهتم يف الا ةا. 

 ولع  الباريني ال(ين  زلل اآلية ت ب  ق دهم كا وا من ال حاتة ال(ين أوتوا العلم.  
لةاهح فةكاون يف الوهاا وحوز أن تعاا من ال(ين أمروا ابلقةام كاان مان أها  العلام فا قةم  جا  رجحاان فااةلة البااريني ه 

 لل(ي أقةم من مكا ه ترف  الارجات اسدئناس له أبن هللا راف  درجده. 
ه(ا  وي   ظم اآلية ال(ي اقدااك قوة إحازك. وقا ذه  املف رون يف اإلف ا  هن اسدفادة املعا من ه(ا النظم الباي    

 م(اه  كثرية وما سلكناك أوضح منها. 
 ظر  مكان يدعلق ن(يرف ) أي يرف  هللا ال(ين آمنوا رفعا كاينا يف درجات. وا د   (درجات) هلى أ ه  
 وحوز أن يكون انيبا هن املفعول امل لق ل(يرف )  دا درجات من الرف ح أي مراف .  
ا والااارجات م اادعارة للكرامااة فااإن لكااان الرفاا  يف اآليااة رفعااا ماااز ح وهااو الدفاااة  والكرامااة وجاايء لالساارتاحة ترتشااةحه 

تكون الرف  درجات. وه(ا الرتشةح هو أياا اسدعارة مث  الرتشةح يف قوله تعاف (ينقاون هها هللا من تعا مةثاقه) وها(ا 
 أح ن الرتشةح. وقا تقام  ظريك يف قوله تعاف يف سورة ا  عام ( رف  درجات من  ياء). 

أوتوا العلم درجات) كاالم م اد  ف وس الكاالم هناا  وقال هبا هللا تن م عود وراهة من أه  الدف ري: إن قوله (وال(ين 
قوله (مانكم) قاال اتان ه ةاة: و  ا  تفعا  ماامر ولعلاه يعاين:   ا  (درجاات) تفعا  هاو اخلارب هان املبدااأح والدقااير: 

 جعلهم. 
هللا هلةااه  ورلااة (وهللا كااا تعملااون خبااري) تاا(ية ح أي هللا هلااةم أبهمااالكم وخمدلااف  ةاااتكم ماان االمدثااال كقااول الناايب صاالى 

 وسلم  ال يكلم أحا يف سبة  هللا. وهللا أهلم كن يكلم يف سبةله  احلايا. 
(  أيهااا الاا(ين آمنااوا إذا انجةاادم الرسااول فقاااموا تااني اااواكم صاااقة ذلااك خااري لكاام وأطهاار فااإن مل جتاااوا فااإن هللا غفااور  

 [)  12رحةم]
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ال الن وى وهو من أحواهللاا ا مودة. واملناسبة هي قوله تعاف (وتناجوا ابلرب اسدئنا  اتداايي هاد ته إف ذكر تعمل أحو   
والدقوى). فه(ك ال اقة شرهها هللا تعاف وجع  سببها مناجاة الرسول صلى هللا هلةه وسلمح فا(كرت هقا  آي الن اوى 

ياةح وحكماة مياروهةة صااقة السدةفاء أ واأ الن وى مان حمماود وما(موم. وقاا اخدلاف املدقاامون يف ساب   ازول ها(ك اآل
املناجاة. فنقلل هن أتن هباس وقدادة وجاتر تن زيا وزيا تن أسلم ومقاتا  أقاوال يف ساب   زوهللااا مدخالفاةح وال أح ابهم 
يريااون منهاا إال حكايااة أحاوال للن ااوى كا ال شاايعةح فلمااا  ازل حكاام صااقة الن اوى أقاا  النااس ماان الن اوى. وكا اال 

لد امح فة لقون هلى أمثاله ا حكام وجزيةات الكلةات اسم أسبان النزولح كماا ذكرانهاا هبارات ا قامني جتري هلى ا
يف املقامااة اخلام ااة ماان مقااامات هاا(ا الدف ااريح وأم ااك ماهااا فلاام ياا(كرك هللااا(ك اآليااة سااببا واقد اار هلااى قولااه: دااو هاان 

 مناجاة الرسول حىت يد اقوا. 
ضاها هلاى مان حاا ماا يد اا  تاه قبا  مناجااة الرساول صالى هللا هلةااه والا(ي يظهار يل: أن ها(ك ال ااقة شارهها هللا وفر  

وسلم وأسق ها هن ال(ين ال حاون ماا يد ااقون تاه. وجعا  ساببها ووقدهاا هاو وقال تاوجههم إف مناجااة الرساول صالى 
يرأ اله هللام هللا هلةه وسلمح وكان امل لمون حري ني هلى سؤال رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم هن أمور الاين ك  يوم ف

ك  يوم لنف  الفقراء  فعا يومةاح وكان الفقراء أ مئ( كثريين ابملاينة منهم أه  ال افة ومعظام املهااجرين  ه(ك ال اقة 
 ال(ين أخرجوا من د رهم وأمواهللام. 

ال نني ويف  وا ظهر أن ه(ك ال اقة شرهل تعا الزكاة فدكون حلكمة إغناء الفقراء يوما فةوما  ن الزكاة تاف  يف رؤوس 
 معني الف ول فلع  ما ي   إف الفقراء منها ي دنفاو ه قب  حلول وقل الزكاة القاتلة. 

وهن أتن هبااس: أن صااقة املناجااة شارهل قبا  شارأ الزكااة و  اخل توجاون الزكااةح وظااهر قولاه يف اآلياة الاأ تعااها  
مح ولعاا  مااا  قاا  هاان أتاان هباااس إن صااح هنااه أراد أدااا (فاا قةموا ال ااالة وأوتااوا الزكاااة) أن الزكاااة حةنئاا( شاارأ مفاارد معلااو 

   خل ابالكدفاء ابلزكاة. 
وقااا تعااادت أخبااار خمدلفااة ا سااا ةا تدااامن أن هاا(ك اآليااة مل يااام العماا  نااا إال زمنااا قلااةالح قةاا : إ ااه هياارة أ م. وهاان  

رادا تاه الوجااون وإال فاإن  ااان لااك الكلايب قااال: كاان ساااهة مان دااارح أي أدااا مل ياام العماا  ناا طااويال إن كاان ا ماار ماا
ذلااك مل ينق اا  يف حةاااة الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم لدكااون  فاام املااؤمن أزكااى هنااا مالقاااة الناايب مثاا  اساادحبان جتايااا 

 الوضوء لك  صالة. 
 وتظااافرت كلمااات املدقااامني هلااى أن حكاام ا ماار يف قولااه (فقاااموا تااني اااواكم صاااقة) قااا   ااخه قولااه (فااإذا مل تفعلااوا  

و ن هللا هلاةكم) اآلياة. وها(ا ماؤذن أبن ا ماار فةهاا للوجاون. ويف تف اري القارطيب وأحكااام أتان الفارس حكاياة أقااوال يف 
سب   زول ه(ك اآلية حتوم حول كاون ها(ك ال ااقة شارهل ل ار  أصانا  مان النااس هان مناجااة النايب صالى هللا هلةاه 

فاال يناثلج هللااا صاار العاامل لااعفها ساناا ومعااح ومنافاهتاا مق اا وسلم إذ كاا وا قاا أحلفاوا يف مناجاتاه دون داأ يااهوهم 
اليريعة. وأقرن ما روي هن خرب تقرير ه(ك ال اقة. ما يف جام  الرتم(ي هن هلى تن هقلمة ا مناري هن هلي تان أيب 

وسالم ماا تارى ديناارا? طال  قال:  ملا  زلل (  أيها ال(ين آمنوا فقااموا تاني ااواكم صااقة) قاال يل النايب صالى هللا هلةاه 
قلل: ال ي ةقو اهح قاال فن اف ديناار? قلال: ال ي ةقو اه. قاال: فكام? قلال: شاعرية  قاال الرتما(ي: أي وزن شاعرية مان 
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ذه .  قال: إ ك لزهةا فنزلل (أأشفقدم أن تقاموا تني ياي اواكم صاقة) اآلية. قاال  فايب خفاف هللا هان ها(ك ا ماة  
 ري ح إمنا  عرفه من ه(ا الوجه  اك. . قال الرتم(ي: ه(ا حايا ح ن غ

قلل: هلي تان هلقماة ا منااري قاال البخااري: يف حايثاه  ظارح ووثقاه اتان حباان. وقاال اتان الفارس: صاححوا هان هلاي  
 قال:  ما هم  نا أحا غريي  . وسا  حايثا. 

ن دينااار إف ز ااة شااعرية ماان وحمماا  قااول هلااي  فاايب خفااف هللا هاان هاا(ك ا مااة  ح أ ااه أراد الدخفةااف يف مقاااار ال اااقة ماا 
 ذه  وهي جزء من اثنني وسبعني جزءا من الاينار. 

وفع  (انجةدم) م دعم  يف معا إرادة الفع  كقوله (  أيها الا(ين آمناوا إذا قمادم إف ال االة فاغ الوا وجاوهكم) اآلياة.  
 وقوله تعاف (فإذا قرأت القرآن فاسدع( ابهلل من لية ان الرجةم). 

 قوله (فقاموا تني ياي اواكم). والقرينة  
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واممهور هلى أن ا مر يف قوله (فقاموا) للوجونح واخدارك الفخر ورجحه أب ه ا ص  يف صةغة ا مرح وتقولاه (فاإن مل   

قال: إن  جتاوا فإن هللا غفور رحةم) فإن ذلك ال يقال إال فةما تفقاك يزول الوجون. ويناس  أن يكون ه(ا هو قول من
ه(ك ال اقة   خل تفرض الزكاةح وهو هن اتن هباس. وقال فريق: ا مر للناان وهاو يناسا  قاول مان قاال: إن فارض 

 الزكاة كان ساتقا هلى  زول ه(ك اآلية فإن شرأ الزكاة أت   ك  حق كان واجبا يف املال. 
ت مارى املثا  للقارن مان اليايء قبةا  الوصاول و(تني ياي اواكم) معناك: قبا  ااواكم تقلةا ح وهاي اسادعارة يثةلةاة جار  

 إلةه. شبهل هةئة قرن الييء من آخر نةئة وصول اليخع تني ياي من يرد هو هلةه تيبةه معقول كح وس. 
وي دعم  يف قرن الزمان تديبةه الزمان ابملكان كما هنا وهو كقوله تعاف (يعلام ماا تاني أياايهم وماا خلفهام). وقاا تقاام  

 رة. يف سورة البق
 واإلشارة ن(ذلك خري لكم) إف الدقا، املفهوم من (قاموا) هلى ط طريقة قوله (اهالوا هو أقرن للدقوى).  
وقولااه (ذلااك خااري لكاام وأطهاار) تعريااف حبكمااة ا ماار ابل اااقة قباا  اااوى الرسااول صاالى هللا هلةااه وساالم لريغاا  فةهااا  

 الراغبون. 
وهاو املازاوج لقولاه (وأطهار) أي ذلاك أشاا خريياة لكام مان أن تنااجوا  و(خري) حوز أن يكون اسام تفااة ح أصاله: أخاري 

الرساول صاالى هللا هلةاه وساالم تااون تقااا، صااقةح وإن كااان يف كا  خااري. كقولاه: (وإن ختفوهااا وتؤتوهاا الفقااراء فهاو خااري 
 لكم). 
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لكم وهو حت ة  رضى هللا وحوز أن يكون امسا هلى وزن فع  وهو مقات  اليرح أي تقا، ال اقة قب  الن وى فةه خري  
تعاااف يف حااني إقباااهللام هلااى رسااوله صاالى هللا هلةااه وساالم فةح اا  ماان اال دفاااأ ابملناجاااة مااا ال   اا  مثلااه تاااون تقااا، 

 ال اقة. 
وأما (أطهر) فهو اسم تفاة  ال حمالةح أي أطهر لكم كعا: أشا طهراح وال هر هنا معناويح وهاو طهار الانفم وزكاؤهاا  

دوجااه إلةااه أ ااوار راب ةااة ماان رضااى هللا هنااه فدكااون  ف ااه زكةااة كمااا قااال تعاااف (ت هااركم وتاازكةكم نااا). ومنااه  ن املد ااا  ت
 مسةل ال اقة زكاة. 

 وصفة ه(ك ال اقة أدا كا ل تع ى للفقري حني يعما امل لم إف ال(هان إف النيب صلى هللا هلةه وسلم لةناجةه.  
تقولااه (فااإن مل جتااوا فااإن هللا غفاور رحااةم) أي فااإن مل جتااوا مااا تد ااقون تااه قباا  وها(ر هللا العاااجزين هان تقااا، ال ااقة  

الن وى غفار هللا لكام املغفارة الاأ كا ال حت ا  لكام لاو ت ااقدم  ن مان  اوى أن يفعا  اخلاري لاو قاار هلةاه كاان لاه أجار 
 هلى  ةده. 

ة تااللة الفحوى   ه ال يرت  مناجاة الرسول وأما اسدفادة أن غري الواجا ال حرج هلةه يف الن وى تاون صاقة فحاصل  
 صلى هللا هلةه وسلم فإن إرادة مناجاته الرسول صلى هللا هلةه وسلم لة ل هبثا ت  لدح ة  هلم من أمور الاين. 

 وأما قوله (رحةم) فهو يف مقاتلة ما فات غري الواجا ما يد ا  ته من تزكةة النفم إشعارا أبن رمحة هللا تنفعه.  
 فق العلماء هلى أن حكم ه(ك اآلية من وخ. وات 
(أأشفقدم أن تقاموا تني ااواكم صااقات فاإذا مل تفعلاوا و ن هللا هلاةكم فا قةموا ال االة وآتاوا الزكااة وأطةعاوا هللا ورساوله  

تعاا  [)  زلال ها(ك اآلياة هقا  الاأ قبلهاا: واملياهور هناا را  مان سالف املف ارين أداا  زلال13وهللا خبري كا تعملون]
هيرة أ م من الأ قبلها. وذلك أن تعمل امل لمني القادرين هلى تقا، ال اقة قب  الن اوى شاق هلاةهم ذلاك ف م اكوا 
هان مناجااة النايب صاالى هللا هلةاه وسالم ف ساقط هللا وجااون ها(ك ال ااقةح وقااا قةا  مل يعما  نا(ك اآليااة غاري هلاي تاان أيب 

 ناجاة الرسول صلى هللا هلةه وسلم واقد ا مما كان يناجةه  دىن موج . طال  رضي هللا هنه. ولع  غريك مل  دج إف م
 فاخل ان ل ايفة من املؤمنني قادرين هلى تقا، ال اقة قب  املناجاة وشق هلةهم ذلك أو ثق  هلةهم.  
ة ذلك وهو واإلشفا  توق  ح ول ما ال يبدغةه ومفعول (آشفقدم) هو(أن تقاموا) أي من أن تقامواح أي أأشفقدم هاقب 

 الفقر. 
قال املف رون هلى أن ه(ك اآلية انسخة للأ قبلها ف قط وجون تقا، ال اقة ملن يريا مناجاة الرسول صالى هللا هلةاه  

 وسلم وروي ذلك هن اتن هباس واسدبعاك اتن ه ةة. 
 واالسدفهام م دعم  يف اللوم هلى جتهم تلك ال اقة م  ما فةها من فوايا لنف  الفقراء.  
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مث جتاوز هللا هنهم رمحة نم تقوله تعاف (فإذا مل تفعلوا و ن هللا هلةكم ف قةموا ال الة وآتوا الزكااة) اآلياة. وقاا هلام مان   
 االسدفهام الدوتةخي أي تعاا مل يفع  ذلك. 

 و(إذا) ظرفةة مفةاة للدعلة ح أي فحني مل تفعلوا ف قةموا ال الة.  
 تفعلوا) لدفري  ما تعاها هلى االسدفهام الدوتةخي.  وفاء (فإذا مل 
ورلة (و ن هللا هلةكم) معرتضةح والواو اهرتاضةة. وما تدعلق ته (إذ) حم(و  دل هلةه قوله (و ن هللا هلةكم) تقايرك:  

 االة) هاطفااة خففناا هانكم وأهفةنااكم مان أن تقااموا صااقة قبا  مناجاااة الرساول صالى هللا هلةاه وسالم. وفااء (فا قةموا ال
هلى الكالم املقار وحافظوا هلى الدكالةف ا خرى وإقامة ال الة وإيداء الزكاة وطاهاة هللا ورساوله. أي فا(لك ال ت اامح 

 فةه قة  هللام ذلك لئال   بوا أدم كلما ثق  هلةهم فع  ما كلفوا ته يعفون منه. 
هلى ا صاح كاان فعا  (آتاوا) م ادعمال يف طلا  الااوام وإذ قا كا ل الزكاة املفروضة ساتقة هلى ا مر ت اقة الن وى  

 مث  فع  (ف قةموا). 
واهلااام أ اااه يكثااار وقاااوأ الفااااء تعاااا (إذ) ومدعلقهاااا كقولاااه تعااااف (وإذ مل يهدااااوا تاااه ف اااةقولون هااا(ا إفاااك قاااا،) يف ساااورة  

 ا حقا . (وإذ اهدزلدموهم وما يعباون إال هللا ف ووا إف الكهف) يف سورة الكهف. 
ة (وهللا خبري كا تعملون) ت(ية  مملة (ف قةموا ال الة وآتوا الزكاة) وهو كناية هن الدح(ير من الدفريط يف طاهة هللا ورل 

 ورسوله. 
[ أهاا هللا 14(أمل تر إف ال(ين تولوا قوما غا  هللا هلةهم ما هم منكم وال مانهم و لفاون هلاى الكا(ن وهام يعلماون] 

[) ه(ك حالاة أخارى مان أحاوال أها  النفاا  هاي تاولةهم الةهاود ما  أدام 15كا وا يعملون]  هللام ه(ااب شاياا إدم ساء ما
 لة وا من أه  ملدهم  ن املنافقني من أه  الير . 

وامملة م د  فة اسدئنافا اتداايةا  دا هود إف الغرض ال(ي سبقل فةاه آ ت (إن الا(ين  اادون هللا ورساوله كبداوا) تعاا  
 كثرية تعاك.   أن ف   ك د ردات

 والقوم ال(ين غا  هللا هلةهم هم الةهود وقا هرفوا كا يراد  ه(ا الوصف يف القرآن يف قوله (غري املغاون هلةهم).  
 واالسدفهام تع يب مث  قوله (أمل تر إف ال(ين دوا هن الن وى).  
محلهم هلى تولةهم إال اشارتا  الفاريقني يف  ووجه الدع ة  من حاهللام أدم تولوا قوما من غري جن هم ولة وا يف دينهم ما 

 هااوة اإلسالم وامل لمني. 
وضمري (ما هم)  دم  أن يعود إف (ال(ين تولوا) وهم املنافقون فةكون رلة (ما هم منكم وال مانهم) حااال مان (الا(ين   

 لمني وال ميركني ت  هم يهود. تولوا)ح أي ما هم م لمني وال يهود.وحوز أن يعود الامري إف (قوما) حقوما لة وا م 
وك(لك ضمري  وال منهم   دما  ا مارين هلاى الدعااكم وكاال االحدماالني واقا ح وماراد هلاى طريقاة الكاالم املوجاه تكثاريا  

للمعاين م  اإلحاز فةفةا الدع   من حال املنافقني أن يدولوا قوما أجا   هنهم هلى قوم هم أيااا أجا ا  هانهمح هلاى 
يفااار  تةااانهم وتاااني الةهاااود اخااادال  الااااين واخااادال  الن ااا   ن املناااافقني مااان أهااا  يثااارن هااارن ويفةاااا أدااام إن كاااان 

ابالحدمال اآلخر اإلخبار هن املنافقني أبن إسالمهم لةم صادقاح أي ما هم منكم أيها امل لمونح وهو املق ودح ويكون 
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وهلاى ها(ا االحدماال يكاون ذم املناافقني أشاا   اه  قوله (وال منهم) هلى ه(ا االحدماال احرتاساا وتدمةماا حلكاياة حااهللامح
يال هلى محاقدهم إذ جعلوا هللام أولةاء من لة وا هلى ديانهم فهام ال يوثاق تاواليدهم وأضامروا تغامل امل المني فلام ي اادفوا 

 الاين احلق. 
لع ةباة يف حاني (و لفون هلى الك(ن) ه ف هلى (تولوا) وجيء ته ماارها للااللة هلاى جتاادك والسدحااار احلالاة ا 

حلفهم هلى الك(ن للدن   مما فعلوكح والك(ن اخلرب املخالف للواق  وهي ا خبار الأ خياربون ناا هان أ ف اهم يف  فاي 
 ما ي ار منهم يف جا   امل لمني. 

(وهاام يعلمااون) رلااة يف موضاا  احلااالح وذلااك أدخاا  يف الدع ةاا    ااه أشاان  ماان احللاام هلااى الكاا(ن لعااام الدثباال يف  
 لو  هلةه. ا 
وأشار ه(ا إف ما كان  لفه املنافقون والنيب صلى هللا هلةه وسلم وللم لمني إذا كيف هللام تعمل مكاياهمح ومن ذلاك  

قول هللا تعاف فةهم (و لفون ابهلل إدام ملانكم وماا هام مانكم)ح وقولاه (خيلقاون ابهلل لكام لريضاوكم) وقولاه ( لفاون ابهلل ماا 
 الكفر). قالوا ولقا قالوا كلمة 

   
 

 4343صفحة : 
 
قال ال اي ومقات :  زلل يف هبا هللا تن أيب وهبا هللا تن  بد   تنون فباء موحاة فمثناة فوقةة  كان أحاامها وهاو هباا   

هللا تن  بد  حالم النيب صلى هللا هلةه وسلمح ويرف  أخبارك إف الةهود وي   النيب صلى هللا هلةه وسلم فإذا تلغ خربك أو 
 لعه هللا هلةه جاء فاهد(ر وأق م إ ه ما فع . اط
ورلة (إدم ساء ما كا وا يعملاون) تعلةا  إلهاااد العا(ان هللاامح أي أدام هملاوا فةماا مااى أهمااال ساةئة مد اولاة مدكاررة   

 كما يؤذن نا املاارأ من قوله (يعملون). 
 وتني (يعملون)ح و(يعلمون) امناس املقلون قل  تعمل.  
[) رلة م د  فة اسدئنافا تةا ةا هن رلة (و لفون هلى 16ادم جنة ف اوا هن سبة  هللا فلهم ه(ان مهني](اخت(وا أمي 

الكاا(ن وهاام يعلمااون)ح  ن ذلااك يثااري سااؤال ساااي  أن يقااول مااا أماا هم إف احللااف هلااى الكاا(نح ف جةاا  أبن ذلااك 
يف قوله (إدم ساء ما كا وا يعملاون) وتكاون داخلاة يف لقااء ملرنم وز دة مكرهم. وحوز أن جتع  امملة خربا اث ةا  ن 

 الدعلة . 
وامنة: الوقاية وال رتةح من جنح إذا أسدرتح أي وقاية من شاعور امل المني نام لةدمكناوا مان صاا كثاري ممان يرياا الااخول  

ابلفاااء يف قولااه تعاااف يف اإلسااالم هاان الاااخول فةااه  داام خيدلقااون أكاا(وابت ين اابودا إف اإلسااالم وذلااك معااا الدفرياا  
 (ف اوا هن سبة  هللا). 
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و(صاوا) حوز أن يكون مدعا ح وح(  مفعوله لظهوركح أي ف اوا الناس هن سبة  هللاحأي اإلسالم ابلدنبةط وإل ا   
الدهم والنقايع ابلاين. وحوز أن يكاون الفعا  قاصاراح أي ف ااوا هام هان سابة  هللا ومايء فعا  (صااوا هان سابة  هللا) 

ضةا مفرها هلى (اخت(وا أميادم جناة) ما  أن إمياادم ح الل تعاا أن صااوا هان سابة  هللا هلاى كاال املعنةاني مراهاى فةاه ما
 الدفريغ الثاين وهو(فلهم ه(ان مهني). 

وفرأ هلةه (فلهم ه(ان مهاني) لاةعلم إمناا اختا(وا مان إمياادم جناة ساب  مان أسابان العا(ان يقدااي ماااهفة العا(ان.  
 (ان أول مرة تيايا وهو ال(ي حازون ته هلى تولةهم قوما غا  هللا هلةهم وحلفهم هلى الك(ن. وقا وصف الع

ووصاف ها(انم اث ةااا ن(مهاني)   اه جاازاء هلاى صااهم الناااس هان سابة  هللا. وهاا(ا معاا شاايا العاا(ان  جا  هظااةم  
 ان) . امرم كقوله تعاف (ال(ين كفروا وصاوا هن سبة  هللا زدانهم ه(ااب فو  الع(

فكان الع(ان مناسبا للمق اين يف كفرهم وهاو ها(ان واحاا فةاه الوصافان. وكارر ذكارك إتالغاا يف اإل ا(ار والوهةاا فإ اه  
 مقام تكرير م  حت ةنه ابخدال  الوصفني. 

وا [) مناسا  لقولاه (اختا(17(لن تغين هنهم أمواهللام وال أوالدهم من هللا شةئا أولئك أصحان الناار هام فةهاا خالااون]  
 أميادم جنة) فكما مل تقهم أميادم الع(ان مل تغن هنهم أمواهللام وال أ  ارهم شةئا يوم القةامة. 

وكان املنافقون من أه  الثراء ابملاينةح وكان ثراؤهم من أسبان إهراضهم هن قبول ا سبان إهراضهم هن قباول اإلساالم  
وم الناس. وكان هبا هللا تن أيب تن سالول مهةا   ن ميلكاوك هلاى  دم كا وا أه  سةادة فلم يرضوا أن ي ريوا يف طبقة هم

املاينة قبة  إسالم ا   ارح فكا وا يفخرون هلى امل لمني توفرة ا موال وكثرة العياير وذلك يف ال نة ا وف من اهللا رةح 
يرياا اب هاز فريقاه واب ذل   ومان ذلاك قاول هباا هللا تان أيب تان سالول  لائن رجعناا إف املايناة لةخارجن ا هاز منهاا ا ذل

فريق امل لمني فلذدم هللا أبن أمواهللام وأوالدهم ال تغا هنهم مما توههم هللا ته من امل(لة يف الاا ةا والعا(ان يف اآلخارة قاال 
لةال ملعو ني تعاف (لئن مل ينده املنافقون وال(ين يف قلونم مرض واملرجفون يف املاينة لنغرينك نم مث ال حاورو ك فةها إال ق

أينما ثقفوا أخ(وا وقدلوا تقدةال). وإذ مل تغن هنهم من هللا يف الا ةا فإدا أجار أبن ال تغين هنهم من ه(ان اآلخرة شةئاح 
 أي شةئا قلةال من اإلغناء. 

أب ف انا وأوالدان  وهن مقات : أدم قالوا: إن حمما يزهم أ ه ين ر يوم القةامة لقا شاقةقنا إذن. فاوهللا لنن ارن ياوم القةاماة 
 وأموالنا إن كا ل قةامة. فنزلل ه(ك اآلية. 

 وإقحام حر  النفي يف املع و  هلى املنفي لدوكةا ا دفاء اإلغناء.  
   
 

 4344صفحة : 
 
ومعا (من هللا) من أبس هللا أو من ه(اته. وح(  مث  ها(ا كباري يف الكاالم. وتقاايرك ظااهر. ويلقا  ها(ا االسادعمال   

 أصول الفقه  ضافة احلكم إف ا هةان هلى إرادة أشهر أحواهللاا حنو(حرمل هلةكم املةدة)ح أي أكلها.  هنا هلماء
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 ورلة (لن  غين هنهم أمواهللام) اخل خرب اثلا أو اثن هن (إن) يف قوله تعاف (أدم ساء ما كا وا يعملون).  
ة (مل تغين هانهم أماواهللام وال أوالدهام مان هللا شاةئا)ح ورلة (أولئك أصحان النار هم فةها خالاون) يف موض  العلة ممل 

أي  دم أصحان الناارح أي حاق هلاةهم أدام أصااح  الناار. وصااح  اليايء مالزماه فاال يفارقاه. إذ قاا تقارر يف قولاه 
(أهااا هللا هللااام هاا(ااب شاااياا) وماان قولااه (فلهاام هاا(ان مهااني) أداام ال حمااةع هللااام هاان النااارح فكةااف تغااا هاانهم أمااواهللام 
وأوالدهم شةئا من ه(ان النار. وه(ا كقوله تعاف (أفمن حق هلةاه كلماة العا(ان أف  ال تنقا( مان يف الناار) أي ماا أ ال 
تنق(ك من النار. فإن اسم اإلشارة يف مث  ه(ا املوق  ينبه هلى أن امليار لةه صار جايرا كا يرد تعا اسم اإلشاارة مان جا  

 شارة كما تقام يف قوله تعاف (أولئك هلى هاى من رنم) يف سورة البقرة. ا خبار الأ أخرب نا هنه قب  اسم اإل
[) ها(ا مد ا  18(يوم يبعثهم هللا رةعا فةحلفون له كما  لفون لكم و  بون أدم هلاى شايء أال إدام هام الكااذتون] 

ه (يوم يبعثهم هللا رةعا فةنبئهم كا تقوله (و لفون هلى الك(ن) إف قوله (اخت(وا إميادم جنة) وتقام الكالم هلى  ظري قول
 هملوا). كما سبق آ فا يف ه(ك ال ورةح أي اذكر يوم يبعثهم هللا. 

 وحلفهم هلل يف اآلخرة إشارة إف ما حكاك هللا هنهم يف قوله (مث مل تكن فدندهم إال أن قالوا وهللا رتنا ما كنا ميركني).  
صفة احللفح وهي قوهللام: إدم غري ميركنيح ويف كو اه حلفاا هلاى الكا(نح  والديبةه يف قوله (كما  لفون لكم)كما يف 

 وهم يعلمونح ول(لك مساك تعاف فدنة يف آية ا  عام. قوله تعاف (مث مل تكن فدندهم إال أن قالوا وهللا رتنا ما كنا ميركني). 
 فةح اابون أداام ح االوا شااةئا ومعااا (و  اابون أداام هلااى شاايء) يااانون يومئاا( أن حلفهاام يفةاااهم ت ااايقهم هنااا هللا 

 هظةماح أي انفعا. 
 و(هلى) لالسدعالء اجملازي وهو شاة الدلبم ابلوصف وحنوك كقوله (أولئك هلى هاى من رنم) يف سورة البقرة.  
وح(فل صفة (شيء) لظهور معناها من املقامح أي هلى شيء انف  كقوله تعاف (ق    أها  الكداان ل ادم هلاى شايء  

 ا الدوراة واإلاة ). وقول النيب صلى هللا هلةه وسلم ملا سئ  هن الكهان (لة وا تييء). حىت تقةمو 
وهاا(ا يقداااي تااوغلهم يف النفااا  وماارو دهم هلةااه وأ ااه اب  يف أرواحهاام تعااا تعااثهم  ن  فوسااهم خرجاال ماان هااامل الااا ةا   

مة إحاد النفوس يف الا ةا هي تزكةدهاا وت افةة مدخلقة تهح تني النفوس إمنا تكد   تزكةة أو خبثا يف هامل الدكلةف. وحك
اكاااارها لاادخلع إف هااامل اخللااود طاااهرةح فااإن هااي ساالكل م االك الدزكةااة ختل اال إف هااامل اخللااود زكةااة ويزياااك هللا زكاااك 
وارتةاضا يوم البعا. وإن غم ل ماة احلةاة يف مح ة النقايع وصل ال الرذاي  جاءت ياوم القةاماة هلاى ماا كا ال هلةاه 

يويها حلاهللاا. لدكاون مهزلاة  ها  ا يار. وقاا تبقاى يف النفاوس الزكةاة خالياق ال تناايف الفااةلة وال تنااقمل هاامل احلقةقاة ت
مث  اليهوات املباحة ولقاء ا حبة قال تعاف (اإلخالء يومئ( تعاهم لبعمل هاوا إال املدقني   هباادي ال خاو  هلاةكم 

تنا وكا وا م لمني فادخلوا امنة أ دم وأزواجكم حتربون). ويف احلايا: أن النيب صلى الةوم وال أ دم حتز ون ال(ين آمنوا آب 
هللا هلةه وسلم قال: إن رجال من أه  امنة ي د ذن رته أن يزرأح فةقول هللا: أو ل ل فةما شئل قال: تاال ولكان أحا  

امبال. وكان رج  مان أها  البادياة هناا النايب  أزرأح ف سرأ وت(ر فةبادر ال ر   باته واسدواؤك واسدح ادك وتكويرك أمثال
صلى هللا هلةه وسلم فقال:   رسول هللا ال اا ه(ا إال قرشةا أو أ  اار  فاإدم أصاحان زرأ ف ماا حنان فل انا أبصاحان 

 زرأح فاحك النيب صلى هللا هلةه وسلم إقرارا ملا فهمه ا هرايب. 
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 هن م لم أن النيب صلى هللا هلةه وسلم قال  يبعا كا  هباا هلاى ماا ماات هلةاه  . قاال ويف حايا جاتر تن هبا هللا  

هةاض يف اإلكمال هو هام يف ك  حالة مات هلةها املرء. قال ال ةوطي: يبعا الزمار كزمارك. وشارن اخلمر تقاحاه اك. 
 قلل: مث تد لى هللام احلقايق هلى ما هي هلةه إذ ت ري العلوم هلى احلقةقة. 

وخدم ه(ا الكالم تقوله تعاف (أال أدم هم الكاذتون) وهو ت(ية  جام  حلال ك(نم ال(ي ذكرك هللا تقوله (و لفون هلى  
الك(ن). فاملراد أن ك(نم هلةكم ال مياثله ك(نح حىت ق رت صفة الكاذن هلةهم تامري الف   يف قوله (أال أدم هم 

الهدااااد تكااا(ن غااريهم. وأكااا ذلااك حبااار  الدوكةااا توكةاااا ملفاااد احل ااار الكاااذتون) وهااو ق اار ادهاااايي للمبالغااة لعااام ا
االدهاييح هاو أن كا(ن غاريهم كاال كا(ن يف جا ا  كا(نمح وأبداة االسادفدا  املقدااةة اسادماله ال ام  خلاربهم لدحقةاق 

 يكن صفة الك(ن منهم حىت أدم يالزمهم يوم البعا. 
[) 19ئااااك حااازن الياااة ان أال أن حااازن الياااة ان هااام اخلاساااارون](اسااادحوذ هلاااةهم الياااة ان ف   ااااهم ذكااار هللا أول 

اسدئنا  تةاين  ن ما سةق من وصفهم ابحن ار صفة الك(ن فةهم يثري سؤال ال اام  أن ي لا  ال اب  الا(ي تلاغ نام 
إف هاا(ك احلااال الفظةاا  فة ااان أب ااه اساادحواذ اليااة ان هلااةهم وامدالكااه زمااام أ ف ااهم ي اارفها كةااف يريااا وهاا  يرضااى 

  ان إال أبشا الف اد والغواية. الية
واالسادحواذ: االسادةالء والغلاا ح وهاو اسادفعال ماان حااذ حااوذاح إذا حااط شاةئا وصاارفه كةاف يرياا يقااال: حااذ العااري إذا  

رعهااا وساااقها غالبااا هللاااا. فاشاادقوا منااه اساادفع  للاا(ي ي اادويل تداااتري ومعامااةح ولاا(لك ال يقااال اساادحواذ إال يف اساادةالء 
 د ل  وساي  اسدةالء. ومثله اسدوف. وال ني والداء للمبالغة يف الغل  مثلها يف: اسد ان. العاق    ه ي

 وا حوذي: القاهر لألمور ال عبة. وقالل هايية  كان همر أحوذ    ةج وحاك  .  
 وكان حق اسدحوذ أن يقل  هةنه ألفا  ن أصالها واو مدحركاة إثار سااكن صاحةح وهاو غاري اسام تع ا  وال ماااهف  

الالم وال معد  الالم فحقها أن تنق  حركدها إف ال اكن ال حةح قبلها فرارا من ثق  احلركة هلى حر  العلة ما  إمكاان 
االحدفاظ تدلك احلركة تنقلها إف احلر  قبلهاا اخلاايل مان احلركاة فةبقاى حار  العلاة سااكنا ساكوان مةداا إثار حركاة فةقلا  

ويبني وأقاامح فحاق اسادحوذ أن يقاال فةاه: اسادحاذ ولكان الف اةح فةاه ت احةحه  ماة ما  ة للحركة الأ قبلها مث  يقوم
هلاى خااال  غالا  ابتااه وهااو ت احةح مساااهيح ولااه  ظااير قلةلااة منهااا اسادنو  امماا ح وأهااولح إذا رفا  صااوته. وأغةماال 

ن م اردة يف ها(ا ال ماء واسدغة  ال يبح إذا شرن الغة  وهو لنب احلاما . وقاال أتاو زياا الد احةح هاو لغاة لابعمل العار 
البان كله. وحكاى املف ارون أن همار تان اخل اان قارأ (اسادحاذ هلاةهم الياة ان). وقاال اماوهري: ت احةح ها(ا الباان  
كله م رد. وقال يف الد هة : ي رد ت حةح ه(ا البان يف ك  فعا  أمها  ثالثةاه مثا  اسادنو  امما  واسد ة ال اليااة 

 إذا صارت كالدةم. 
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سدحواذ هنا قوله تعاف (قالوا أمل   دحوذ هلةكم ومننعكم من املؤمنني) يف سورة الن اءح فام ه(ا وتقام الكالم هلى اال 
 إف ذا . 

 والن ةان مراد منه الزمه وهو اإلضاهة وتر  املن يح لقوله تعاف (ك(لك أتدك آ تنا فن ةدها وك(لك الةوم تن ى).  
هلاى الدا(كر ابلعقا . وقاا خياع ها(ا الثااين تاام الا(ال وهاو هناا وال(كر ي لق هلاى   اق الل اان ابسام أو كاالم وي لاق  

م اادعم  يف صاار ه وكنايدااهح م اادعم  يف الزمااه وهااو العبااادة وال اهااة  ن املعااا أ ااه أ  اااهم توحةااا هللا تكلمااة اليااهادة 
 والدوجه إلةه ابلعبادة. وال(ي ال يد(كر شةئا ال يدوجه إف واجباته. 

 دة ة وف(لكاة لقاول (اسادحوذ هلاةهم الياة ان) فاإن االسادحواذ يقدااي أ اه صاريهم مان  ورلة (أولئك حزن الية ان) 
 أتباهه. 

 واسم اإلشارة لز دة يةةزهم لئال يرتدد يف أدم حزن الية ان.  
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ن)ح فكاان ورلة (أال إن حازن الياة ان هام اخلاسارون) واقعاة موقا  الدفارأ والد اب  هلاى رلاة (أولئاك حازن الياة ا  

مقدااى الظااهر أن يقاال: فاإن حازن اليااة ان هام اخلاسارونح فلا(لك هاال هاان ذلاك إف حار  االسادفدا  تنبةهاا هلااى 
أمهةة مامودا وأ ه مما  اق العناياة ابسدحااارك يف ا ذهاان مبالغاة يف الدحا(ير مان اال ااماج فاةهمح والدلابم كثا  أحاواهللام 

ما تد كةا اخلرب حبر  (إن) وت ةغة الق رح إذ ال يرتدد أحا يف أن حزن الية ان امل(كورة آ فا. وزيا ه(ا الدح(ير اهدما
خاسرون فإن ذلك من القاا  امل لمة تني البيرح فل(لك مل تكن ه(ك املؤكاات لرد اإل كار لدح(ير امل لمني أن تغارهم 

 حباي  الية ان وترو  يف أ ظارهم تزة املنافقني وختاههم أميادم الكاذتة. 
 ظهار كلمة (حزن الية ان) دون ضمريهم لز دة الد ريح ولدكون امملة صاحلة للدمث  نا م دقلة تااللدها. وإ 
وضمري الف   أفاد الق رح وهو ق ر ادهايي للمبالغة يف مقاار خ رادم وأدم ال خ اران أشاا مناه فكا ن كا  خ اران  

 غريك هام فةاهى أن وصف اخلاسر مق ور هلةهم. 
 : أ  ارك وجناك ومن يوالةه. وحزن املرء 
[) موقا  ها(ك 21[ كد  هللا  غلنب أان ورسلي إن هللا قاوي هزياز]20(إن ال(ين  ادون هللا ورسوله أولئك يف ا ذلني] 

اآليااة تعااا مااا ذكاار ماان أحااوال املنااافقني يياابه موقاا  آيااة (إن الاا(ين  ااادون هللا ورسااوله) املدقااام ذكاارهم امليااركون املعلنااون 
. وأما ا ادن امل(كورون يف ه(ك اآلية فهم امل رون للمحادة املدظاهرون ابملاواالةح وهام املناافقونح فامملاة اسادئنا  اب ادة

تةاين تةنل شةئا من اخل ران ال(ي قاى ته هلى حزن الية ان ال(ين هم يف مقامده. ون(ا تكد   ه(ك امملاة معاا 
ن هام اخلاسارون)ح  ن اخل اران يكاون يف الاا ةا واآلخارةح وخ اران تال الابعمل مان ماامون رلاة (أال إن حازن الياة ا

 الا ةا أ واأ أشاها هلى الناس امل(لة واهللازميةح واملعا: أن حزن الية ان يف ا ذلني املغلوتني. 
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 واسدحاااارهم ت االة (الاا(ين  ااادون هللا ورسااوله) إظهااار يف مقااام اإلضاامار فمقداااى الظاااهر أن يقااال: إداام يف ا ذلااني 
ف خرج الكالم هلى خال  مقداى الظاهر إف املوصولةة إلفادة مالول ال لة أدم أهاااء هللا تعااف ورسوهللا الى هللا هلةاه 
وسلم وإفادة املوصول تعلة  احلكم الوارد تعاك وهاو كاودم أذلاني  دام أهاااء رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم فهام أهاااء 

 ون هزيزا. هللا القادر هلى ك  شيء فعاوك ال يك
ومفاد حر  الظرفةة أدم كاينون يف زمرة القوم املوصوفني أبدم أذلواح أي شاياو امل(لة لةد ورهم ال ام  يف ك  راهاة   

 يرى أدم أذلونح فةكون ه(ا النظم أتلغ من أن يقال أولئك هم ا ذلون. 
رة ماان احلكاام ت ااب  الوصااف الاا(ي قباا  اساام واساام اإلشااارة تنبةااه هلااى أن اإلشااارة إلااةهم جااايرون كااا تعااا اساام اإلشااا 

 اإلشارة مث  (أولئك هلى هاى من رنم). 
 وتقام الكالم هلى ( ادون هللا ورسوله) يف أواي  ه(ك ال ورة.  
ورلااة (كداا  هللا  غلاانب) هلااة مملااة (أولئااك يف ا ذلااني) أي  ن هللا أراد أن يكااون رسااوله صاالى هللا هلةااه وساالم غالبااا  

ك من آاثر قارة هللا الأ ال يغلةها شيء وقا كد  ممة  رسله الغلبة هلى أهاايهمح فغلبادهم مان غلباة هللا إذ  هاايه وذل
قااارة هللا تدعلااق اب شااةاء هلااى وفااق إرادة هللا ال يغريهااا شاايءح واإلرادة جتااري هلااى وفااق العلاام وممااوأ تااوارد العلاام واإلرادة 

وهو املعرب هنه هنا ن(كد  هللا)  ن الكداتة اسدعريت ملعا: قااى هللا ذلاك والقارة هلى املوجود هو امل مى ابلقااء. 
وأراد وقوهه يف الوقل ال(ي هلمه وأرادك فهو حمقق الوقوأ ال يدخلف مث  ا مر ال(ي يراد ضب ه وهام اإلخالل تاه فإ اه 

 يكد  لكي ال ين ى وال ينقع منه شيء وال ححا الرتاضي هلةه. 
 هلةه وسلم الغلبة ليمول ما كدبه هللا لرسله إ ك وه(ا إثبات لغلبة رسوله أقوى من  ادو اه ت رياق فثبل لرسوله صلى هللا 

 ترهاين. 
ف ملااة ( غلاانب) م ااوغة صااةغة القااول ترشااةحا الساادعارة (كداا ) إف معااا قاااى وقااار. واملعااا: قاااى مااالول هاا(ك  

فكا ن ها(ك امملاة هاي املكدوتاة مان هللا. واملاراد: الغلباة ابلقاوة امملةح أي قاى ابلغلبة هلل ورسوله صالى هللا هلةاه وسالمح 
  ن الكالم م و  م ا  الدهايا. وأما الغلبة ابحل ة ف مر معلوم. 

 ورلة (إن هللا قوي هزيز) تعلة  مملة ( غلنب)  ن ال(ي يغال  الغال  مغلون. قال ح ان:   
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  رنااا                      ولةغلاانب مغالااا  الاغاااالن (ال جتااا قومااا يؤمنااون ابهلل والةااوم اآلخاار زهماال سااخةنة أن ساادغل  

يوادون من حاد هللا ورسوله ولو كا وا آابءهم أو أتناءهم أو إخوادم أو هيريهتم) كان للمنافقني قراتاة تكثاري مان أصاحان 
همح فحاا(ر هللا املاؤمنني اخلال ااني مان مااوادة مان يعااادي هللا النايب صاالى هللا هلةاه وساالمح وكاان  فاااقهم ال خيفاى هلااى تعاا

 ورسوله صلى هللا هلةه وسلم. 
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ورويل ةا ةة أقوال مدفاوتاة قاوة أساا ةا أق ااها القارطيب يف  ازول ها(ك اآلياة ولاةم يلازم أن يكاون لآلياة ساب   ازول فاإن  
االهتم الةهاودح فماا ذكار فةهاا مان ق اع ل اب   زوهللااا ظاهرها أدا مد لة املعا كا قبلهاا وماا تعااها مان ذم املناافقني وماو 

 فإمنا هو أمثلة ملقداى حكمها. 
 وافددا  الكالم ن(ال جتا قوما) يثري تيويقا إف معرفة حال هؤالء القوم وما سة ا  يف ش دم من حكم.  
علام أ اه حمااد هللا ورساوله هاي مماا واخل ان للنيب صلى هللا هلةه وسلم. واملق ود منه أمرك  تالغ امل لمني أن موادة مان ي 

ينايف اإلميان لةكف هنها من ه ى أن يكون مدلب ا نا. فاالكالم مان قبا  الكناياة هان ال اعي يف  فاي وجااان قاوم ها(ك 
 صفدهمح من قبة  قوهللام: ال أرينك ها هناح أي ال حتار هنا. 

ا رض) أراد كاا ال يكاونح  ن ماا ال يعلماه هللا ال حاوز  ومنه قوله تعاف (ق  أتنبئون هللا كا ال يعلم يف ال اماوات وال يف 
أن يكون موجوداح وكا ل ه(ك هادة املؤمنني قب  اهللا رة أ م كا وا ككة. وقا  قلل أخبار من شواها ذلك مدفاوتة القوة 

املايناة كااان الكفاار  ولكان كااان الكفار أ مئاا( مكيااوفا والعاااوة تااني املااؤمنني واملياركني واضااحة. فلماا ا دقاا  امل االمون إف
 م دورا يف املنافقني فكان الدحرز من موادهتم أجار وأح(ر. 

واملاوادة أصالها: ح اول املاودة يف جاا بني. والنهاي هناا إمناا هاو هان ماودة املاؤمن الكاافرين ال هان مقاتلاة الكاافر املااؤمنني  
 ا من املودود للواد. ابملودةح وإمنا جيء ت ةغة املفاهلة هنا اهدبارا أبن ش ن الود أن حل  ود

وإما أن تكون املفاهلة كناية هن كون الود صادقا  ن الواد ال اد  يقاتله املودود كثله. ويعر  ذلك تياواها املعاملاةح   
وقرينة الكناية توجةاه  فاي وجااان املوصاو  تا(لك إف القاوم الا(ين يؤمناون ابهلل ورساوله صالى هللا هلةاه وسالمح ولا(لك مل 

(إال أن تدقااوا ماانهم تقاااة)ح  ن املااودة ماان أحااوال القلاا  فااال تد ااور معهااا الدقةااةح  ااال  قولااه (ال يدخاا(  يقاا  هللا هنااا
 املؤمنني الكافرون أولةاء من دون املؤمنني) إف قوله (إال أن تدقوا منهم تقاة). 

هلى الرتخع فةما دي هنه تعلة قارن  وقوله (ولو كا وا آابءهم) إف آخرك مبالغة يف داية ا حوال الأ قا تقام فةها املرء 
 القراتة. 

مث أن ال(ي  اد هللا ورسوله صالى هللا هلةاه وسالم إن كاان مد ااهرا تا(لك معلناا تاهح أو مد ااهرا ت اوء معاملاة امل المني  
الا(ين  ج  إسالمهم ال ملوج  هااوة د ةويةح فالواجا  هلاى امل المني إظهاار هااوتاهح قاال تعااف (إمناا ينهااكم هللا هان 

قاتلوكم يف الاين وأخرجوكم من د ركم وظاهروا هلى إخراجكم أن تولوهم ومن يدوهللام ف ولئك هم الظاملون) ومل يرخع يف 
معاملدهم ابحل ا إال التقاء شرهم إن كان هللاام أبس قاال تعااف (ال يدخا( املؤمناون الكاافرين أولةااء مان دون املاؤمنني ومان 

 إال أن تقوا منهم تقاة). يفع  ذلك فلةم من هللا يف شيء 
وأمااا م هاااا هاا(ا ال اانف فهااو الكااافر املم ااك شاارك هاان امل االمنيح قااال تعاااف (ال ينهاااكم هللا هاان الاا(ين مل يقاااتلوكم يف  

 الاين ومل خيرجوكم من د ركم أن تربوهم وتق  وا إلةهم إن هللا    املق  ني). 
ايف يف الفر  الداس  هير تعا املاية م اي  الفر  تني الرب واملودة ومن ه(ا ال نف أه  ال(مة وقا تني شهان الاين القر  

 ون(ا تعلم أن ه(ك اآلية لة ل من وخة آبية (ال ينهاكم هللا هن ال(ين مل يقاتلوكم يف الاين) وأن لك  منهما حالدها. 
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 رض ذهباا ولاو افدااى تاه)  (لو) وصلةة وتقام تةان معا (لو) الوصلةة هنا قوله تعاف (فلن يقب  مان أحااهم ما ء ا 
يف سورة آل همران ورتبل أصنا  القراتة يف ه(ك اآلية هلاى طريقاة الداايل مان ا قاوى إف مان دو اه لائال يداوهم أن النهاي 

 خاو كن تقوى فةه ظنة الن ةحة له وااليدمار أبمرك. 
   
 

 4348صفحة : 
 
ا أخا( العلمااء مان ها(ك اآلياة أن أها  اإلمياان الكاما  ال وهيرية الرج  قبةلداه الا(ين حدما  معهام يف جاا غاري تعةاا وقا  

ياااوادون مااان فةاااه معاااا مااان حماااادة هللا ورساااول صااالى هللا هلةاااه وسااالم  ااار  ساااةاج شاااريعده همااااا. واالسااادخفا  حبرماااات 
اإلسالمح وهؤالء مث  أه  الظلام والعااوان يف ا هماال مان كا  ماا ياؤذن تقلاة اكارتاث مرتكباه ابلااين وينايبء هان ضاعف 

حرتامه للاين مث  املد اهرين ابلكباير والفواحش ال اخرين من الزواجر واملواهظح ومث  أه  الزياغ والااالل يف االهدقااد ا
ممن يؤذن حاهللام ابإلهاراض هان أدلاة االهدقااد احلاقح وإيثاار اهللااوى النف اي والع ابةة هلاى أدلاة االهدقااد اإلساالمي احلاق. 

هاا(ك اآليااة هلااى ماان ي ااح  سااالطني امااور. وهاان مالااك: ال جتااالم القاريااة  فعاان الثااوري أ ااه قااال: كااا وا ياارون تنزياا 
 وهادهم يف هللا لقوله تعاف (ال جتا قوما يؤمنون ابهلل والةوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله). 

 وقال فقهاؤان: حوز أو ح  ه ران ذو الباهة الاالة أو اال غماس يف الكباير إذا مل يقب  املوهظة.  
ه(ا كله من إه اء تعمل أحكام املعا ال(ي فةه حكم شرهي أو وهةا ملعا آخر فةه وصف من  وأ املعا ذي احلكم و  

 الثاتل. وه(ا يرج  إف أ واأ من اليبه يف م الك العلة للقةاس فإن ا شةاء مدفاوتة يف اليبه. 
رساول مان تعاا ماا تباني لاه اهللاااى ويدبا  غاري وقاا اسادال أيماة ا صاول هلاى ح ةاة اإلرااأ تقولاه تعااف (ومان ييااقق ال 

سبة  املؤمنني  ولاه ماا تاوف و  اله جهانم) ما  أن مهةا  اآلياة ا ادج ناا إمناا هاو اخلاروج هان اإلساالم ولكانهم رأوا اخلاروج 
 مرات  مدفاوتة فمخالفة إراأ امل لمني كلهم فةه شبه اتباأ غري سبة  املؤمنني. 

وأياهم تارو  مناه ويااخلهم جناات جتاري مان حتدهاا ا داار خالااين فةهاا رضاي هللا هانهم  (أولئك كد  يف قلونم اإلميان 
[) اإلشارة إف القوم املوصاوفني أبدام (يؤمناون ابهلل والةاوم 22ورضوا هنه أولئك حزن هللا أال إن حزن هللا هم املفلحون]

 دم أو هيريهتم). اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله ولو كان آابءهم أو أتناءهم أو إخوا
وامملة م د  فة اسدئنافا تةا ةا  ن ا وصا  ال اتقة ووقوهها هق  ما وصف ته املنافقون من حمادة هللا ورسوله صلى   

هللا هلةه وسلم ساتقا وآ فاح وما توهاهم هللا ته أ ه أها هللام ه(ااب شاياا وهللام ه(ان مهنيح وأدم حزن الياة انح وأدام 
 دير  تعاك ال ام  إف ما سةخرب ته هن املد فني تاا ذلك. وهم املؤمنون ال(ين ال ياوادون مان حااد اخلاسرونح مما ي

 هللا ورسوله صلى هللا هلةه وسلم. 
وكداتة اإلميان يف القلون  ظري قوله (كد  هللا  غلنب أان ورسلي). وهي الدقااير الثاتال الا(ي ال تدخلاف آاثركح أي هام  

 ن هللا اإلميان يف قلونم فاتبعوا كماله وسلكوا شعبه. املؤمنون حقا ال(ين زي
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والد كةا: الدقوية والن ر. وتقام تةا ه هنا قوله تعااف (وأيااانك تارو  القااس) يف ساورة البقارةح أي أن  يةاا هللا إ هام قاا  
 ةةه. ح   وتقرر ابإلتةان تفع  املاي للااللة هلى احل ول وهلى الدحقق والاوام فهو م دعم  يف معن

والااارو  هناااا: ماااا تاااه كماااال  اااوأ اليااايء مااان همااا  أو غاااريك ورو  مااان هللا: هنايداااه ول فاااه. ومعااااين الااارو  يف قولاااه تعااااف  
 (وي  لو ك هن الرو ) يف سورة اإلسراءح ووهاهم أب ه ياخلهم يف امل دقب  امنات خالاين فةها. 

ي يف قوله (وأياهم)ح ورضاهم هان رنام كا(لك حاصا  ورضي هللا هنهم حاص  من املاضي وحمقق الاوام فهو مث  املاض 
 يف الا ةا تثباهتم هلى الاين ومعاداة أهاايهح وحاص  يف امل دقب  تنوال رضا هللا هنهم و وال  عةم اخللود. 

كاا وأما حتوي  الدعبري إف املاارأ يف قوله (وياخلهم جنات) فأل ه ا ص  يف االسدقبال. وقا اسدغين هن إفادة الدحقةق  
 تقامه من قوله تعاف (أولئك كد  يف قلونم اإلميان وأياهم ترو  منه). 

وقولااه (أولئااك حاازن هللا) إف آخاارك كااالقول يف (أولئااك حاازن اليااة ان). وحاار  الدنبةااه   اا  منااه تنبةااه امل االمني إف  
ا واآلخارة لعا  املناافقون يغب اودم فالهم. وتنبةه من ي م  ذلاك مان املناافقني إف ماا حباا هللا تاه امل المني مان خاري الاا ة

 فةخل ون اإلسالم. 
 وشدان تني احلزتني. فاخل ران حلزن الية انح والفال  حلزن هللا تعاف.  
 ت م هللا الرمحن الرحةم  
 سورة احلير  
   
 

 4349صفحة : 
 
 م. اشدهرت ت مةة ه(ك ال ورة (سورة احلير). ون(ا االسم دهاها النيب صلى هللا هلةه وسل  
روي الرتماا(ي هاان معقاا  تاان ي ااار  قااال رسااول هللا صاالى هللا هلةااه وساالم ماان قااال حااني ي اابح ثااالث مااراد أهااوذ ابهلل  

ال مة  العلةم من الية ان الرجةم وقرأ ثالث آ ت من آخر سورة احلير  احلاياح أي اآل ت الأ أوهللاا (هاو هللا ال ألاه 
 ة. إال هو هامل الغة  واليهادة) إف آخر ال ور 

ويف صحةح البخاري هن سعةا تن جبري قال: قلل  ن هباس سورة احلير قال (ق  تين الناري)ح أي ساورة تاين النااري  
فاتن جبري مساها ابمسها امليهور. وأتن هباس ي مةها سورة تاين النااري. ولعلاه مل يبلغاه ت امةة النايب صالى هللا هلةاه وسالم 

 يرى ت مةدها  سورة تين الناري) لقوله أن جبري  ق  تين الناري  .  إ ها (سورة احلير)  ن ظاهر كالمه أ ه
و ول أتن ح ر كالم أتن هباس هلى أ ه كرك ت مةدها ن(احليار) لائال يظان أن املاراد ابحليار ياوم القةاماة. وها(ا  ويا   

 تعةا. وأح ن من ه(ا أن أتن هباس أراد أن هللاا امسنيح وأن ا مر يف قوله: ق ح للدخةري. 
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ف ما وجه ت مةدها (احلير) فلوقوأ لفظ (احلير) فةهاا. ولكوداا ذكار فةهاا حيار تاين النااري مان د رهام أي مان قاريدهم  
امل ماة الزهرة قريبا من املاينة. فخرجوا إف تالد اليام إف أر ا وأذرهاتح وتعمل تةاوهتم خرجاوا إف خةاربح وتعامل تةاوهتم 

 خرجوا إف احلرية. 
 سورة تين الناري  فألن ق ة تين الناري ذكرت فةها.  وأما وجه ت مةدها  
 وهي ماينة ابالتفا .  
 وهي الثامنة والد عون يف هااد  زول ال ور هنا جاتر تن زيا.  زلل تعا سورة البةنة وقب  سورة الن ر.  
 وكان  زوهللاا هق  إخراج تين الناري من تالدهم سنة أرت  من اهللا رة.  
 ابتفا  العادين.  وهاد آيها أرت  وهيرون 
  
 أغراض ه(ك ال ورة  
وفق االتفا  هلى أدا  زلل يف ش ن تين الناري ومل يعةنوا ما هو الغرض الا(ي  زلال فةاه. ويظهار أن املق اا منهاا حكام  

 أموال تين الناري تعا اال د ار هلةهمح كما سنبةنه يف تف ري اآلية ا وف منها. 
ت وماااا يف ا رض دال هلاااى تنزياااه هللاح وكاااون يف ال اااماوات وا رض ملكاااهح وأ اااه وقاااا اشااادملل إف أن ماااا يف ال اااماوا 

 الغال  املاتر. 
وهلاى ذكار  عمااة هللا هلاى ماا ي اار مان إجااالء تاين النااري ماا  ماا كاا وا هلةااه مان املنعااة واحل اون والعااة. وتلااك آياة ماان  

 آ ت  يةا رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم وغلبده هلى أهاايه. 
 كر ما أجراك امل لمون من إتال  أموال تين الناري وأحكام ذلك يف أمواهللام وتعةني م دحقةه من امل لمني. وذ   
 وتعظةم ش ن املهاجرين وا   ار وال(ين حةئون تعاهم من املؤمنني.  
فقني ابمنب وتفر  وكيف دخاي  املنافقني ومواهةاهم لبين الناري أن ين روهم وكةف ك(توا وأحنى هلى تين الناري واملنا 

الكلمة وتنظري حال تغرير املنافقني للةهود تدغرير الية ان لل(ين يكفرون ابهللح وتن له من ذلاك ياوم القةاماة فكاان هاقباة 
 اممة  اخللود يف النار. 

 مث خ ان املؤمنني اب مر ابلدقوى واحل(ر من أحوال أصحان النار والد(كري تدفاوت حال الفريقني.  
 ظمة القرآن وجاللده واقداايه خيوأ أهله. وتةان ه 
وختلاا  ذلاااك إمياااء إف حكماااة شااراي  ا دقاااال ا مااوال تاااني امل االمني ابلوجاااوك الااأ  ظمهاااا اإلسااالم حبةاااا ال تيااق هلاااى  

 أصحان ا موال. 
 واآلمر ابتباأ ما ييرهه هللا هلى ل ان رسوله صلى هللا هلةه وسلم.  
هللاةااة وأ ااه ي اابح لااه مااا يف ال ااماوات وا رض تزكةااه حلااال املااؤمنني وتعرياااا وخدماال ت اافات هظةمااة ماان ال اافات اإل 

 ابلكافرين. 
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[) افدداا  ال اورة ابإلخباار هان ت ابةح ماا يف ال اماوات 1(سبح هلل ما يف ال ماوات وما يف ا رض وهو العزيز احلكةم] 
دح تالد تين الناري فك  ه قالوا سبحوا هلل كما وا رض هلل تعاف ت(كري للمؤمنني تد بةحهم هلل ت بةح شكر ما أانهللام من ف

 سبح له ما يف ال ماوات وا رض. 
وتعريمل أبولئك ال(ين  زلل ال اورة فاةهم أبدام أصاانم ماا أصااته لدكاربهم هان ت ابةح هللا حاق ت ابةحه تد اايق رساوله  

  صلى هللا هلةه وسلم إذ أهرضوا هن النظر يف دالي  رسالده أو كاتروا يف معرفدها.
   
 

 4350صفحة : 
 
والقاااول يف لفاااظ هااا(ك اآلياااة كاااالقول يف  ظريهاااا يف أول ساااورة احلايااااح إال أن الاااأ يف أول ساااورة احلاياااا فةهاااا (ماااا يف   

ال ااماوات وا رض) وهااا هنااا قااال (مااا يف ال ااماوات ومااا يف ا رض)  ن فاحتااة سااورة احلايااا تااامنل االسااداالل هلااى 
ك  لااق ال ااماوات وا رض فكااان دلةاا  ذلااك هااو ممااوأ مااا احدااوت هلةااه ال ااماوات هظمااة هللا تعاااف وصاافاته وا فااراد

وا رض مااان أصااانا  املوجاااودات ف مااا  ذلاااك كلاااه يف اسااام واحاااا هو(ماااا) املوصاااولة الاااأ صااالدها قولاااه (يف ال اااماوات 
وهااي خاا(الن تااين وا رض). وأماا فاحتااة سااورة احلياار فقااا سااةقل للداا(كري كاان هللا تعاااف هلااى امل االمني يف حادثااة أرضااةة 

الناري فناس  فةها أن خيع أه  ا رض ابسم موصول خاو نمح وهي (ما) املوصولة الثا ةة الاأ صالدها (يف ا رض)ح 
وهلى ه(ا املنوال جاءت فاواتح ساور ال اف واممعاة والدغااتن كماا ساة يت يف مواضاعها. وأوثار ا خباار هان (سابح ماا يف 

 ن املخرب هنه ت بةح شكر هن  عمة مال قب   زول ال ورة وهي  عمة إخاراج ال ماوات وما يف ا رض) تفع  املاي 
 أه  الناري. 

(هو ال(ي أخرج الا(ين كفاروا مان أها  الكداان مان د رهام  ول احليار ماا ظننادم أن خيرجاوا) حاوز أن جتعا  رلاة (هاو  
ةاا هلااى اسام اماللااة ملاا يدااامنه مان ابهاار الا(ي أخارج الاا(ين كفاروا) إف آخرهااا اسادئنافا اتداااايةا لق اا إجااراء ها(ا الدم 

 تقايركح وملا يؤذن ته ذلك من الدعريمل توجون شكرك هلى ذلك اإلخراج الع ة . 
حاوز أن جتعا  هلاة ملااا تاامنه اخلارب هان ت اابةح ماا يف ال اماوات وماا يف وا رض ماان الدا(كري للماؤمنني والدعاريمل أبهاا   

 ا رض فإن الق ة الأ تامنها فاحتة ال ورة من أهم أحواهللاما.  الكدان واملنافقني ال(ين هم فريقان مما يف
 وحوز أن تفع  مبةنة مملة (وهو العزيز احلكةم)  ن ه(ا الد خري العظةم من آاثر هزك وحكمده.  
ورة وهلاى كا  الوجااوك فهاو تاا(كري تنعماة هللا هلااى امل المني وإميااء إف أن ييااكروا هللا هلاى ذلااك ويهةاا املق ااود مان ال اا 

 وهو ق مة أموال أتن الناري. 
وتعريف جزأي امملة ابلامري واملوصول يفةا ق ار صافة إخاراج الا(ين كفاروا مان د رهام هلةاه تعااف وهاو ق ار ادهاايي  

 لعام االهدااد ت عي املؤمنني يف ذلك اإلخراج ومعامدهم تعمل أسباته كدخري  د ر تين الناري. 
 ا) تدنزل منزلة الدعلة  مملة الق ر. ول(لك ف ملة (ما ظنندم أن خيرجو  
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ورلة (وظنوا أدم ما عدهم ح ودم) ه ف هلى العلةح أي وهم ظنوا أه  امل لمني ال يغلبودم. وإمنا مل يق : وظنوا أن   
ال خيرجااوا. ماا  أن الكااالم هلااى خااروجهمح ماان قولااه تعاااف (وهااو الاا(ي أخاارج الاا(ين كفااروا) فعااال هنااه إف (وظنااوا أداام 

دهم ح ااودم) أي مااا عدهم ماان إخااراجهم اساادغناء هاان ذكاار املظنااون تاا(كر هلااة الظاان. والدقاااير: وظنااوا أن ال خيرجااوا مااا ع
  دم ينعهم ح ودمح أي ظنوا ظنا قو  معدماين هلى ح ودم. 

لعارن هام وتنااو واملاراد ن(الا(ين كفاروا ماان أها  الكداان) تنااو النااري (تاوزن أمااري) وهام قبةلاة ماان الةهاود اسادوطنوا تااالد ا 
همهام قريظاةح ويهاود خةاربح وكلهام مان ذرياة هاارون هلةاه ال االم وكاان يقاال لباين النااري وتاين قريظاة: الكاهناان  ن كاا  

 فريق منها من ذرية هارون وهو كاين امللة اإلسرايةلةة. والكها ة: حفظ أمور الا  ة تةاك ويا أهقاته. 
ال الم كان أرس  طايفة من أسالفهم لقدال العمالةق اجملاورين لليام وأرض وق ة اسدة ادم تالد العرن أن موسى هلةه  

العرن فق روا يف قداهللام وتويف موسى تقريباا مان ذلاك. فلماا هملاوا توفااة موساى رجعاوا هلاى أهقاانم إف د ر إساراية  يف 
وأقااموا   ف اهم قارى حاول يثارن  أر ا هللام قومهم: أ دم ه ةدم أمر موسى فاال تااخلوا تاالدانح فخرجاوا إف جزيارة العارن

(املايناة) وتناوا   ف اهم ح اوان وقرياة مسوهااا الزهارة. وكا ال ح اودم مخ اة سااة يت ذكار أمسايهماا يف آخار تف اري اآليااةح 
وصاااروا أهاا  زرأ وأمااوال. وكااان فااةهم أهاا  الثااراء مثاا  ال ااموأل تاان هاااد ح وكعاا  تاان ا شاار ح وأتاان أيب احلقةااقح وكااان 

 س واخلزرج حلف ومعاملةح فكان من ت ون أولئك الةهود تنو الناري وقريظة وخةرب. تةنهم وتني ا و 
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وومسااوا ن(الاا(ين كفااروا)  داام كفااروا كحمااا صاالى هللا هلةااه وساالم ت اا ةال هلااةهم ناا(ا الوصااف الاا(مةم وقااا وصاافوا   

ملاا معهام وكاا وا مان قبا  ي ادفدحون هلاى الا(ين   ن(ال(ين كفروا) يف قولاه تعااف (وملاا جاايهم كداان مان هناا هللا م اا 
 كفروا فلما جاءهم ما هرفوا كفروا ته فلعنة هللا هلى الكافرين) إف قوله (ه(ان مهني) يف سورة البقرة. 

وهلةااه فحاار  (ماان) يف قولااه (ماان أهاا  الكدااان) تةا ةااة  ن املااراد أبهاا  الكدااان هنااا خ ااوو الةهااود أي الاا(ين كفااروا  
لى هللا هلةه وسلم وهام أها  الكداان وأراد نام الةهاودح فوصافوا ن(مان أها  الكداان) لائال يظان أن املاراد ترسالة حمما ص

 ن(ال(ين كفروا) امليركون ككة أو تقةة امليركني ابملاينة فةظن أن الكالم وهةا. 
هااجر امل المون إف املايناة وتف ة  الق ة الأ أشارت إلةها اآلية هلى ماا ذكار رهاور أها  الدف اري. أن تاين النااري ملاا  

جاءوا ف احلوا النيب صلى هللا هلةه وسلم هلى أن ال يكو وا هلةه وال لهح ويقال: أن م احلدهم كا ل هق  وقعة تاار ملاا 
غلا  امل االمون امليااركني  دام تومسااوا أن ال هتاازم هللاام رايااةح فلمااا غلاا  امل المون يااوم أحااا  كثاوا ههاااهم ورامااوا م اااحلة 

ةح إذ كاا وا قاا قعااوا هان   ارهتم ياوم تاار  كااأن الةهاود يف ماواالة القاوي  فخارج كعا  تان ا شار  وهاو امليركني ككا
سةا تين الناري يف أرتعني راكبا فحالفوا امليركني هنا الكعبة هلى أن يكو وا هوان هللام هلاى مقاتلاة امل المنيح فلماا أوحاي 
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 لمة أن يقد  كع  تن ا شر  فقدله غةلاة يف ح انه يف ق اة إف رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم ت(لك أمر حمما تن م
 م(كورة يف كد  ال نة وال ري. 

وذكر اتن إسحا  سببا آخر وهو أ ه ملا ا قاال وقعاة تئار معو اة يف صافر سانة أرتا  كاان همارو تان أمةاة الاامري أساريا  
الن مان تااين هاامر وكااان لقومهماا هقااا ماا  هناا امليااركني ف طلقاه هااامر تان ال فةاا . فلماا كااان راجعاا إف املاينااة أقبا  رجاا

رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم و زال م  همرو تن أمةةح فلما انما هاا هلةهما فقدلهما وهو     أ ه يثا ر نماا مان تاين 
 هامر ال(ين قدلوا أصحان رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم تبئر معو اةح وملاا قاام همارو اتان أمةاة أخارب رساول هللا صالى هللا
هلةه وسلم كا فع  فقال له رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم: لقا قدلل قدةلني وآلدينهماح وخرج رساول هللا صالى هللا هلةاه 
وسلم إف تين النااري ي ادعةنهم يف دياة ذيناك القدةلاني إذ كاان تاني تاين النااري وتاني تاين هاامر حلافح وأضامر تناو النااري 

 م وأطلعه هللا هلةه ف مر رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم امل لمني ابلدهةؤ حلرنم. الغار ترسول هللا صلى هللا هلةه وسل
مث أمااار النااايب صااالى هللا هلةاااه وسااالم امل ااالمني ابل اااري إلاااةهم يف رتةااا  ا ول يف سااانة أرتااا  مااان اهللا ااارة ف اااار إلاااةهم هاااو   

ةهم هبااا هللا تان أيب تاان سالول أن ال خيرجااوا وامل المون وأماارهم أبن خيرجاوا ماان قاريدهم فااامدنعوا وتناادوا إف احلاارن ودس إلا
من قريدهم وقال: إن قاتلكم امل لمون فنحن معكم لنن ار كم وإن أخارجدم لنخارجن معكام فاارتوا هلاى ا زقاة  أي سااوا 
منافا( تعااها لابعمل لةكااون كا  درن منهاا صااحلا للماافعااة  وح انوهاح ووهااهم أن معاه ألفااني مان قوماه وغااريهمح وإن 

وحلفااءهم مان غ فاان مان العارن فحاصارهم النايب صالى هللا هلةاه وسالم وا دظاروا هباا هللا تان أيب تان سالول معهام قريظاة 
وقريظة وغ فان أن يقاموا إلةهم لريدوا هنهم جةش امل لمني فلما رأوا أدم مل ين اوهم ق(  هللا يف قلونم الره  ف لباوا 

هن د رهم وتياارطوا هلاى أن خيرجاوا و ما  كا  ثالثاة أتةاات مانهم من النيب صلى هللا هلةه وسلم ال لح ف   إال امالء 
 مح  تعري مما شاؤوا من مداههمح ف علوا خيرتون تةوهتم لةحملوا معهم ما يندفعون ته من اخلي  وا توان. 

لةا  مانهم فخرجوا فمنهم من حلق  ةربح وقلة  منهم حلقوا تبالد اليام يف مان  أر ا  وأذرهات من أرض اليام وخارج ق 
 إلىاحلرية. 

والالم يف قوله ( ول احلير) الم الدوقةل وهي الأ تاخ  هلى أول الزمان اجملعول ظرفا لعم  مثا  قولاه تعااف (يقاول    
لةدااين قااامل حلةااايت) أي ماان وقاال حةااايت. وقااوهللام: كداا  لةااوم كاا(ا. وهااي كعااا  هنااا  . فاااملعا أ ااه أخاارجهم هنااا مباااإ 

ه(ا إمياء إف أن هللا قار أن خيرجوا من رة  د رهم يف تالد العرن. وها(ا الدقااير أمار تاه النايب صالى احلير املقار هللامح و 
 هللا هلةه وسلم كما سة يت. فالدعريف يف (احلير) تعريف العها. 
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 واحلير: ر  انس يف مكان قال تعاف (واتعا يف املااين حاشرين أيتو  تك  سحار هلةم).   
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واملااراد تااه هنااا: حياار يهااود جزياارة العاارن إف أرض غريهاااح أي رعهاام للخااروجح وهااو ناا(ا املعااا يااراد  امااالء إذا كااان  
 امالء مماهة هظةمة جتم  من مدفر  د ر البالد. 

ن مدحااا ولاةم املاراد تااه: حيار يااوم القةاماة إذ ال مناسابة لااه هناا وال يالياام ذكار لفاظ (أول)  ن أول كاا  شايء إمنااا يكاو  
 النوأ م  ما أضةف هو إلةه. 

وهن احل ن: أ ه مح  اآلية هلى حير القةامة وركبوا هلى ذلك أوهاما يف أن حير القةامة يكون أبرض اليام وقا سبق  
أن اتن هباس احرتز مان ها(ا حاني مساى ها(ك ال اورة  ساورة تاين النااري  ويف جعا  ها(ا اإلخاراج وقداا  ول احليار إيا(ان 

عاق  حىت يكم  إخراج رة  الةهود وذلك ما أوصى ته النيب صلى هللا هلةاه وسالم قبةا  وفاتاه إذ قاال  ال أبن حيرهم يد
يبقااى دينااان يف جزياارة العاارن  . وقااا أ فاا(ك هماار تاان اخل ااان حااني أجلااى الةهااود ماان رةاا  تااالد العاارن. وقةاا : وصااف 

ن فل  ني مرتني مرة يف زمن   دن ر  ومارة يف زمان  احلير اب ول   ه أول جالء أصان تين الناريح فإن الةهود أجلوا م
طة م  سل ان الروم وسلم تنو الناري ومن معهم من امالء  دم كا وا يف تالد العرن. فكان أول جالء أصاانم جاالء 

 تين الناري. 
إخاراج تاين النااري (وظنوا أدم ما عدهم ح ودم من هللا) أي كان ظن امل لمني وظان أها  الكداان مداواردين هلاى تعا(ر  

 من قريدهم ت ب  ح ا ة ح ودم. 
 وكان الةهود يدخ(ون ح وان أيوون إلةها هناما يغزوهم العاو مث  ح ون خةرب.  
وكااان لبااين الناااري ساادة ح ااون أمساؤهااا: الكدةبااة  تااام الكااا  وفاادح املثناااة الفوقةااة  والااوطةح  تفاادح الااواو وك اار ال اااء   

ة  تفدح النون وفدح ال اء تعاها ألف ونا   ةا آخارك  والوخااة  تفادح الاواو وساكون اخلااء وال المل  تام ال ني  والن ا
 املع مة ودال مهملة  وشق  تفدح اليني املع مة وتيايا القا   . 

و ظم رلاة (وظناوا أدام ماا  عادهم ح اودم) هلاى ها(ا الانظم دون أن يقاال: وظناوا أن ح اودم ماا عدهم لةكاون االتداااء  
هم   ه سةعقبه إسناد (ما عدهم) إلةه فةكون االتدااء تامريهم ميريا إف اغرتارهم أب ف هم أدم يف هزة ومنعةح وأن تامري 

 منعة ح ودم هي من شؤون هزهتم. 
ويف تقا، (ماا عدهم) وهاو وصاف هلاى (ح اودم) هاو اسام واالسام حب ا  الظااهر أوف أبن حعا  كرتباة املبدااأ وحعا    

نهح فعال هن ذلك إشارة إف أمهةة منعة احل ون هنا ظنهم فهاي كحا  الدقاا، يف اسدحااار ظانهمح وال الوصف خربا ه
هربة جبواز جع  ح ودم فاهال ابسم الفاه  وهو ما عدهم تناء هلى أ ه معدما هلى م نا إلةاه  ن حماما  الكاالم البلةاغ 

ا. قال املرزوقي يف شار   ابن الن ا   قاول اليااهر وهاو جتري هلى وجوك الد ر  يف دقايق املعاين فة ري امايز مرجوح
 من ون إف ذي الرمة يف غري ديوان احلماسة:          

فإن مل يكن إال معرج ساهة                      قلاةال فاإين انفا  يل قلةلهااا حاوز أن يكاون  قلةلهاا  مبدااأ و  انفا   خارب   
 يف موض  خرب  إن  والدقاير: إين قلةلها انف  يل. مقام هلةه  أي لق ا االهدمام  . وامملة 
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(فاااا  هم هللا ماااان حةااااا مل  د اااابوا وقاااا(  يف قلااااونم الرهاااا  خيرتااااون تةااااوهتم أبيااااايهم وأياااااي املااااؤمنني فاااااهدربوا   أويل  
علة  للق ار [) تفري  هلى مموأ رلأ (ما ظنندم أن خيرجوا وظنوا أدم ما عدهم ح ودم من هللا) اللدني مها ت2ا ت ار]

 يف قوله تعاف (هو ال(ي أخرج ال(ين كفروا من أه  الكدان). 
وتركةاا  (فااا هم هللا ماان حةااا مل  د اابوا) يثةاا ح مثاا  شاا ن هللا حااني ي اار أساابان اسد ااالمهم تعااا أن صاامموا هلااى  

ه ف  ك هاوك من الافاأ وكا وا أه  هاة وهاة ومل ي   ح ارهم حبال من أخ( ح(رك من هاوك وأحكم حراسده من جهات
جهة مل يكن قا أقاام حراساة فةهاا. وها(ا ييابه الدمثةا  الا(ي يف قولاه تعااف (والا(ين كفاروا أهمااهللام ك اران تقةعاة   ابه 

 الظمئان ماء حىت إذا جاءك مل حاك شةئا ووجا هللا هناك). 
ادهم هلااى الدح اان واملنعااة ومل واالحد ااان: مبالغااة يف احل اابانح أي الظاان أي ماان مكااان مل يظنااوك  داام ق ااروا اساادعا 

 يعلموا أن قوة هللا فو  قوهتم. 
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والقاا( : الرمااي ابلةااا تقااوة. واساادعري للح ااول هلااى العاجاا ح أي ح اا  الرهاا  يف قلااونم دفعااة دون ساااتق  ماا  وال   

 وا الره ). ح ول سب  للره  ول(لك مل يؤت تفع  الق(  يف آية آل همران (سنلقي يف قلون ال(ين كفر 
واملعااا: وجعاا  هللا الرهاا  يف قلااونم ف ساارهوا ابالسد ااالم. وقاا(  الرهاا  يف قلااونم هااو حااال ماان إتةااان هللا إ هاام ماان  

حةا مل  د بوا فدخ ة ه ابل(كر للدع ة  من صن  هللاح وه فه هلاى (أ هام هللا مان حةاا مل  د ابوا) ه اف خااو 
 هلى هام لالهدمام. 

 والفزأ. وه(ا معا قول النيب صلى هللا هلةه وسلم:    رت ابلره   ح أي تره  أهااء الاين.  والره : شاة اخلو  
ورلة (خيرتون تةوهتم) حال من الامري املاا  إلةاه (قلاونم)  ن املااا  جازء مان املااا  إلةاه فاال مينا  مايء احلاال  

 منه. 
 م ابحدةارهم لكن داهي الدخري  قهري. واملق ود الدع ة  من اخدالل أمورهم فإدم وإن خرتوا تةوهت 
 واإلخران والدخري : إسقاط البناء و قاه.  
 واخلران: هتام البناء.  
وقرأ اممهور (خيرتون) ت كون اخلاء وختفةف الراء املك ورة ماارأ: أخرن. وقرأك أتو همرو وحاك تفادح اخلااء وتياايا  

ل سااةبويه: إن أفعلاال وفعلاال يدعاقبااان حنااو أخرتدااه وخرتدااهح وأفرحدااه الااراء املك ااورة ماااارأ: خاارن. ومهااا كعااا واحااا. قااا
 وفرحده. يريا يف أص  املعا. وقا تقام ما ذكر من الفر  تني: أ زل و زل يف املقامة ا وف من مقامات ه(ا الدف ري. 

وان مماا  ملو اه معهام وأشارت اآلية إف ما كان مان ختريا  تاين النااري تةاوهتم لة خا(وا منهاا ماا ي الح مان أخياان وأتا 
 لةبنوا ته منازهللام يف مهاجرهمح وما كان من ختري  املؤمنني تقةة تلك البةوت كلما حلوا تقعة تركها تنو الناري. 
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وقوله (أبيايهم) هو ختريبهم البةوت أبيايهمح حقةقة يف الفعا  وماا يف تعلاق تاهح وأماا ختاريبهم تةاوهتم أبيااي املاؤمنني فهاو  
 ناد الدخري  ال(ي خرته املؤمنون إف تين الناري ابهدبار أدم سببوا ختري  املؤمنني ملا تركه تنو الناري. ماز هقلي يف إس

فع ف (أياي املؤمنني) هلى (أبيايهم) حبةا ي ري مدعلقا تفع  (خيرتون) اسادعمال دقةاق  ن ختريا  املاؤمنني د ر تاين  
 رور ته حقةقة. الناري ملا وجاوها خاوية ختري  حقةقي يدعلق اجمل

فاااملعا: وي ااببون خااران تةاااوهتم أبياااي املااؤمنني فوقاا  إساااناد فعاا  (خيرتااون) هلااى احلقةقاااة ووقاا  تعلااق وتعلةااق (وأيااااي  
 املؤمنني) ته هلى اهدبار اجملاز العقليح فاجملاز يف الدعلةق الثاين. 

قاي فةهماا هاو العاربة الاأ  باه هلةهاا قولاه تعااف وأما معا الدخريا  فهاو حقةقاي ابلن ابة لكاال املدعلقاني فاإن املعاا احلقة  
 (فاهدربوا   أويل ا ت ار)ح أي اهدربوا أبن كان ختري  تةوهتم تفع  وكا ل آالت الدخري  من آالهتم وآالت هاوهم. 

ول القااموس: واالهدبار: النظر يف داللة ا شةاء هلى لوازمها وهواقبها وأسبانا. وهو افدعال من العربةح وهي املوهظة. وقا 
 هي الع   ق ور. 

 وتقام يف قوله تعاف (لقا كان يف ق  هم هربة  ويل ا لبان) يف سورة يوسف.  
واخل ان يف قوله (  أويل ا ت ار) موجه إف غري معني. و ودي أولوا ا ت ار ن(ك ال لة لةيري إف أن العاربة حباال تاين  

ذلكح ولك  ذي ت ر يرى مواق  د رهم تعاهمح فدكون له هربة قارة الناري واضحة مكيوفة لك  ذي ت ر ممن شاها 
هللا تعاف هلى إخراجهم وت لةط امل لمني هلةهم من غري قدال. ويف ا د اار احلاق هلاى الباطا  وا د اار أها  الةقاني هلاى 

 امل(ت(تني. 
 هدبار. وقا احدج ن(ك اآلية تعمل هلماء ا صول إلثبات ح ةة القةاس تناء هلى أ ه من اال 
(ولوال أن كد  هللا هلةهم امآلء لع(نم يف الا ةا) رلة معرتضة انشئة هن رلة (هو ال(ي أخارج الا(ين كفاروا مان أها   

الكدان). فالواو اهرتاضةةح أي أخرجهم هللا من قريدهم هقااب هللام هلى كفرهم وتك(يبهم للرسول صلى هللا هلةه وسلم كما 
سااوله) ولااو مل يعاااقبهم هللا ابمااالء لعاااقبهم ابلقداا  وا ساار  داام اساادحقوا العقااان. فلااو مل قااال (ذلااك أبداام شاااقوا هللا ور 

 يق(  يف قلونم الره  حىت اسد لموا لعاقبهم جبوأ احل ار وفدح د رهم هنوة فع(توا قدال وأسرا. 
اإلخراج من الا ر  كبة وم اةبة لكنهاا  واملراد ابلدع(ي : ا مل ا  وس اب تاان ابلقد  وامر  وا سر واإلها ة وإال فإن 

 ال تار  ابحلم وإمنا تار  ابلوجاان. 
   
 

 4354صفحة : 
 
و(لااوال) حاار  امدناااأ لوجااودح تفةااا امدناااأ جوانااا آلجاا  وجااود شاارطهاح أي وجااود تقاااير هللا جالءهاام سااب  ال دفاااء   

 تع(ي  هللا إ هم يف الا ةا تع(ان آخر. 
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ء دون الدعاا(ي  يف الااا ةا مل االحة اقدااادها حكمدااهح وهااي أن أيخاا( امل االمون أرضااهم ود رهاام وإمنااا قااار هللا هللااام امااال 
وحااواي هم دون إتااال  ماان  فااوس امل االمني ممااا ال خيلااو منااه القدااال  ن هللا أراد اساادبقاء قااوة امل االمني ملااا ي اادقب  ماان 

 آثروك هلى احلرن.  الفدو ح فلةم تقاير امالء هللام الق ا الل ف نم وكرامدهم وإن كا وا قا
ومعا (كد  هللا هلةهم) قار هللام تقايرا كالكداتة يف حتقةق مامو ه وكان مظهر ها(ا الدقااير اإلهللااي ماا تالحاق نام مان  

 النكبات من جالء الناري مث فدح قريظة مث فدح خةرب. 
 وامالء: اخلروج من الوطن تنةة هام العودح قال زهري:           
ثالث                      مياني أو  فاار أو جاالء واهلام أن (أن) الواقعاة تعاا (لاوال) هناا م اارية  ن  فإن احلق مق عة  

(أن) ال اكنة النون إذا مل تق  تعا فعا  هلام يقاني أو ظان وال تعاا ماا فةاه معاا القاولح فهاي م اارية ولة ال خمففاة مان 
 الثقةلة. 

(لاوال أن كدا  هللا هلااةهم) اآلياةح أو هلااى رلاة (هااو الا(ي أخاارج  [) ه ااف هلاى رلااة3(وهللاام يف اآلخارة هاا(ان الناار] 
ال(ين كفروا) اآل تح ولةم ه فا هلى جوان (لوال) فإن ه(ان النار حا  هلةهم ولةم مندفةا. واملق ود االحرتاس من 

 توهم أن امالء تال من ه(ان الا ةا ومن ه(ان اآلخرة. 
[) اإلشاارة إف رةا  ماا ذكار مان إخاراج الا(ين  4هللا فاإن هللا شاايا العقاان] (ذلك أبدم شلقوا هللا ورسوله ومان ييااقق 

 كفروا من د رهمح وق(  الره  يف قلونمح وختري  تةوهتمح وإهااد الع(ان هللام يف اآلخرة. 
 والباء لل ببةة وهي جارة للم ار املن بك من (أن) ورلدها.  
 ل أين شركايي ال(ين كندم تياقون فةهم) وقا تقام  ظريك يف أول ا  فال. واملياقة: املخاصمة والعااوة قال تعاف (ويقو  
واملياقة كا ادة ميدقة من االسم. وهو اليقح كما اشدقل ا ادة من احلاح كما تقام يف أول سورة اجملادلة. وتقاام يف  

 سورة الن اء (وإن خفدم شقا  تةنهما). 
عااااء تعااا أن سااكنوا املاينااة وأضااروا املنااافقني وهاهاااوا ميااركي أهاا  مكااة كمااا وقااا كااان تنااو الناااري انصاابوا امل االمني ال 

 هلمل آ فا. 
 ورلة (ومن ييا  هللا فإن هللا شايا العقان) ت(ية ح أي شايا العقان لك  من يياققه من هؤالء وغريهم.  
ظاةم شا ن الرساول صالى هللا هلةاه وه ف اسم الرسول صلى هللا هلةه وسلم هلى اسم اماللة يف امملة ا وف لق ار تع  

وسلم لةعلماوا أن طاهداه طاهاة هلل   اه إمناا يااهو إف ماا أمارك هللا تدبلةغاه ومل يع اف اسام الرساول صالى هللا هلةاه وسالم يف 
 امملة الثا ةة اسدغناء كا هلم من امملة ا وف. 

العرتةة. وقرئ نما يف قوله تعاف (ومن يرتااد مانكم وأدغم القافان يف (ييا )  ن اإلدغام واإلظهار من مثله جايزان يف  
 هن دينه) يف سورة العقود. والفك لغة احل از. واإلدغام لغة تقةة العرن. 

 ورلة (فإن هللا شايا العقان) دلة  جوان (من) اليرطةة إذ الدقاير: ومن يياقق هللا فاهلل معاقبهم إ ه شايا العقان.  
[) اساادئنا  اتداااايي أفاااى تااه إف 5موهااا قليمااة هلااى أصااوهللاا فبااإذن هللا ولةخاازي الفاسااقني](مااا ق عاادم ماان لةنااة أو تركد 

املق اا هاان ال ااورة هاان أحكااام أمااوال تااين الناااري وإشااارة اآلياة إف مااا حاااث يف ح ااار تااين الناااري وذلااك أداام قباا  أن 
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ل احلوايط ت مى البويرة  تام الباء ي د لموا اهد موا حب ودم فحاصرهم امل لمون وكا ل حواي هم خارج قريدهم وكا 
املوحااة وفادح الاواو وهاي ت اغري تااؤر نمازة ماامومة تعاا البااء فخففال واوا  همااا تعامل امل المني إف ق ا  تعامل  ةاا  
النااري قةاا  أبماار ماان الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم وقةاا  تااون أماارك ولكنااه مل يغااريك هلااةهم. فقةاا  كااان ذلااك لةوسااعوا مكاااان 

ةا  لدخوياف تااين النااري و كاايدهمح وأم ااك تعامل اماةش هاان ق ا  النخةا  وقااالوا: ال تق عاوا مماا أفاااء هللا ملع اكرهمح وق
هلةنااا. وقااا ذكاار أن الاانخالت الااأ ق عاال ساال  ااالت أو  لدااان. فقالاال الةهااود:   حممااا أل اال تاازهم أ ااك  اايب تريااا 

ةك إابحة الف اد يف ا رض ف  زل هللا ه(ك ال ال  أفمن ال ال  ق   النخ  وحر  الي رح وه  وجات فةما أ زل هل
 اآلية. 

   
 

 4355صفحة : 
 
واملعا: أن ما ق عوا من النخ  أرياا تاه م الحة إمااء العااو إف االسد االم وإلقااء الرها  يف قلاونم وإذالهللاام أبن ياروا   

 ه آي  إف امل لمني فةما أفااء هللا أكرم أمواهللام هرضة لإلتال  أبياي امل لمنيح وأن ما أتقي مل يق   يف تقايه م لحة  
هلااةهم فكااان يف كااال الق اا  واإلتقاااء م االحة فدعااارض امل االحدان فكااان حكاام هللا ختةااري امل االمني. والد اار  يف وجااوك 
امل اااحل يكااون  تعااا الخاادال  ا حااوالح ف عاا  هللا الق اا  واإلتقاااء كلةهمااا  ذ ااهح أي مرضااةا هناااكح فاا طلق اإلذن هلااى 

ة  الكنايةح أو أطلق إذن هللا هلى إذن رسوله صلى هللا هلةه وسلم إن ثبال أن النايب صالى هللا هلةاه وسالم الرضى هلى سب
 أذن ت(لك اتدااءح مث أمر ابلكف هنه. 

وكالم ا يمة غري واضح يف إذن النيب صلى هللا هلةه وسلم فةه اتدااء وأظهر أقاواهللام قاول ماهاا: إن الق ا  واالمدنااأ مناه   
فااا تااني امل االمنيح وأن اآليااة  زلاال تد ااايق ماان دااي هاان ق عااهح وحتلةاا  ماان ق عااه ماان اإلمث. ويف ذلااك قااال كااان اخدال

ح ان اتن اثتل يدور  هلى امليركني ككة إذ غل  امل لمون تين الناري أحالفهم ويدور  هلاى تاين النااري إذ مل ين ارهم 
 أحالفهم امليركون من قريش:          

 رييا                      ولةم هللام تبلاهتم   اري تفاقا معير   روا ق  
وهان هلى سراة تين لؤي                      حريق ابلبويرة م د ري يريا سراة أه  مكة وكلهم مان تاين لاؤي تان غالا    

 تن فهرح وفهر هو قريش أي مل ينق(وا أحالفهم هللاوادم هلةهم. 
 ل  وهو يومئ( مير :          وأجاته أتو سفةان تن احلارث تن هبا امل  
 أدام هللا ذلك من صاناة                       وحر  يف  واحةها ال عري   
سدعلم أينا مناهااا تاناازك                      وتعلام أي أرضاةنا تاااري يرياا أن الدحرياق وقا  تناواحي ماايندكم فاال يااري إال   

 ذلك من صنة ح هتكم.  أرضكم وال ياري أرضناح فقوله: أدام هللا
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ومن ه(ك اآلية أخ( ا ققون من الفقهاء أن حتريق دار العاو وختريبها وق   ةارهاا جاايز إذا دهال إلةاه امل الحة املدعةناة  
 وهو قول مالك. وإتال  تعمل املال إل قاذ ابقةه م لحة وقوله (من لةنة) تةان ملا يف قوله (ما ق عدم). 

ر ال ة  ت لق اسم اللةنة هلى ك   لة غري الع وة والربمين يف قول اممهاور أها  املايناة وأيماة واللةنة: النخلة ذات الثم 
 اللغة. وير اللةنة ي مى اللون. 

 وإيثار (لةنة) هلى  لة   ه أخف ول(لك مل يرد لفظ  لة مفردا يف القرآنح وإمنا ورد النخ  اسم ر .  
 لبل  ء لوقوهها إثر ك رة ومل ي(كروا سب  ك ر أوله ويقال: لو ة وهو ظاهر. قال أه  اللغة  ء لةنة أصلها واو ا ق 
ويف كد  ال رية ي(كر أن تعمل    تين الناري أحرقه امل المون وقاا تاامن ذلاك شاعر ح اان ومل يا(كر القارآن احلار    

تااان احلاااارثح أو أن فلعاا  خااارب احلااار  مماااا أرجاااف تاااه فدناقلاااه تعااامل الاارواةح وجااارى هلةاااه شاااعر ح اااان وشاااعر أيب سااافةان 
 النخالت الأ ق عل أحرقها امةش لل ب  أو للا ء. 

وجيء ابحلال يف قوله (قايمة هلى أصوهللاا) لد وير هةئدها وح نها. وفةه إمياء إف أن تر  الق   أوف. وضامري (أصاوهللاا)  
إف (لةناة)  ن اللةنااة لاةم هللاااا  هاياا إف (ماا) املوصااولة يف قولاه تعااف (مااا ق عادم)  ن ماالول (مااا) هناا را  ولااةم هاياا

 هاة أصول ت  لك  لةنة أص  واحا. 
وتعلااق (هلااى أصااوهللاا) ن(قايمااة). واملق ااود: ز دة ت ااوير ح اانها. وا صااول: القواهااا. واملااراد هنااا: سااو  النخاا  قااال  

وههااا هلااى أصااوهللاا تعاااف: (أصاالها اثتاال وفرههااا يف ال ااماء). ووصاافها أبدااا (قايمااة هلااى أصااوهللاا) هااو تدقاااير: قايمااة فر 
 لظهور أن أص  النخلة تعاها. 

والفاء من قوله (فبإذن هللا) مزياة يف خرب املبداأ   ه اسم موصولح واسم املوصاول يعاما  معاملاة اليارط كثاريا إذا ضامن  
  معا الد ب ح وقا قرئ ابلفاء وتاودا قوله تعاف (وما أصاتكم من م ةبة كا ك بل أيايكم) يف سورة اليورى.

وه ف (ولةخزي الفاسقني) من ه ف العلة هلى ال ب  وهو(فبإذن هللا)  ن ال ب  يف معا العلةح و ظريك قوله تعاف  
 (وما أصاتكم يوم الدقى اممعان فبإذن هللا ولةعلم املؤمنني) اآلية يف آل همران. 

ه ل اال  هللاام فةاهح ولةخازي الفاسااقنيح أي واملعاا: فق ا  ماا ق عادم مان النخا  وتار  مااا تاركدم  ن هللا أذن للم المني تا 
لةهني تين الناري فريوا كرايم أمواهللام تعاها خماود وتعاها أبياي أهااايهم. فا(لك هازة للماؤمنني وخازي للكاافرين واملاراد 

 ن(الفاسقني) هنا: يهود الناري. 
   
 

 4356صفحة : 
 
 الدعباري هاانهم توصاف (الفاساقني)  ن الوصااف وهاال هان اإلتةااان تاامريهم كماا أيت تااامايرهم مان قبا  وماان تعاا إف  

 امليدق يؤذن ت ب  ما اشدق منه يف ثبوت احلكمح أي لة زيهم  ج  الف ق. 
 والف ق: الكفر.  
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(وما أفاء هللا هلى رسوله منهم فما أوجفدم هلةه من خة  وال ركان ولكن هللا ي لط رسله هلى من يياء وهللا هلى كا   
كاون ه فااا هلااى رلاة (مااا ق عاادم مان لةنااة) اآليااة فدكاون امدناااان وتكملااة مل اار  أمااوال تااين [) حااوز أن ي6شايء قاااير]

 الناري. 
وحوز أن تكون ه فا هلى مموأ ما تقام ه ف الق ة هلى الق ة والغرض هلى الغارض لال دقاال إف الدعرياف ك اري  

فعلاه الرساول صالى هللا هلةاه وسالم يف ق امة أماوال موال تين الناري لئال خيدلف رجال امل لمني يف ق مده. ولبةاان أن ماا 
تين الناري هو هال إن كا ل اآلية  زلل تعا الق مة وما صا  (ما أفاء هللا) هو ماا تركاوك مان ا رض والنخا  والانقمل 

 واحل  . 
مان مدااأ والفيء معرو  يف اص ال  الغزاة ففعا  أفااء أه اى الفايءح فاالفيء يف احلارون والغاارات ماا يظفار تاه اماةش  

هاوهم وهو أهم من الغنةمة ومل يدحقق أيمة اللغاة يف أصا  اشادقاقه فةكاون الفايء تقداال ويكاون تااون قداال وأماا الغنةماة 
 فهي ما أخ( تقدال. 

وضمري منهم) هايا إف (ال(ين كفاروا مان أها  الكداان) الواقا  يف أول ال اورة وهام تناو النااري. وقةا : أرياا تاه الكفاارح  
 يفء فا  فه(ا تعةا وخمالف لآلاثر. وأ ه  زل يف 

وقوله (فما أوجفدم هلةه) خرب هن (ما) املوصولة قرن ابلفاء  ن املوصول كاليرط لدامنه معا الد اب  كماا تقاام آ فاا  
 يف قوله (فبإذن هللا). 

(وكفااى هللا املااؤمنني  وهااو ت اار ه امدنااان هلااى امل االمني أبن هللا سااا  هللااام أمااوال تااين الناااري دون قدااالح مثاا  قولااه تعاااف 
القدال)ح ويفةا م  ذلك كناية أبن يق ا ابإلخبار هنه أبدم مل يوجفوا هلةه الزم اخلارب وهاو أ اه لاةم هللاام ساب  حاق فةاه. 
واملعاا: فمااا هاو ماان حقكاامح أو ال ت ا لوا ق اامده   كاام مل تناالوك تقدااالكم ولكان هللا أه اااك رسااوله صالى هللا هلةااه وساالم 

 ة وال    .  عمة منه تال ميق
 واإلحا :  وأ من سري اخلة . وهو سري سري   يقاأ وأريا ته الركمل لإلغارة   ه يكون سريعا.  
 والركان: اسم ر  لإلت  الأ ترك . واملعا: ما أغرس هلةه  ة  وال إت .  
 اإلحا  ال يدعاى إف الفيء وحر  (هلى) يف قوله تعاف (فما أوجفدم هلةه) للدعلة ح ولةم لدعاية (أوجفدم)  ن معا 

 حبر  امرح أو مدعلق كح(و  وهو م ار (أوجفدم)ح أي إحافا  جله. 
و(من) يف قوله (من خة ) زاياة داخلة هلى النكرة يف سةا  النفي ومااخول (مان) يف معاا املفعاول تاه ل(أوجفادم) أي  

 ما سقدم خةال وال ركااب. 
من يياء) اسدارا  هلى النفي ال(ي يف قوله تعاف (فما أوجفدم هلةه) لرف  توهم أ ه وقوله (ولكن هللا ي لط رسله هلى   

ال حاق فةااه  حاا. واملااراد: أن هللا ساالط هلةاه رسااوله صاالى هللا هلةاه وساالم. فالرسااول أحاق تااه. وهاا(ا الرتكةا  يفةااا ق اارا 
 ه وسلم. معنو  ك  ه قة : فما سل كم هللا هلةهم ولكن سلط هلةهم رسوله صلى هللا هلة

ويف قوله تعاف (ولكن هللا ي لط رسله هلى من يياء) إحاز ح(   ن الدقاير: ولكن هللا سلط هلةهم رسوله صلى هللا  
 هلةه وسلم. وهللا ي لط رسله هلى من يياء وكان ه(ا كنزلة الد(ية  لعمومه وهو دال هلى املقار. 
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 وي ل هم هلى غري املقاتلني.  وهموم (من يياء) ليمول أ ه ي لط رسله هلى مقاتلني 
واملعا: وما أفاء هللا هلى رسوله صلى هللا هلةه وسلم إمنا هو تد لةط هللا رسوله صالى هللا هلةاه وسالمح وإلقااء الرها  يف  

قلونم وهللا ي لط رسله هلى من يياء. ف غا الد(ية  هان ا ا(و ح أي فاال حاق لكام فةاه فةكاون مان ماال هللا يد ار  
 هللا صلى هللا هلةه وسلم ووالة ا مور من تعاك.  فةه رسول

   
 

 4357صفحة : 
 
فدكون اآلية تبةةنا ملا وق  يف ق مة يفء تين الناري. ذلك أن رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم مل يق مه هلاى رةا  الغازاة   

ين أماوال. فا راد أن يكفاةهم ويكفاي ولكن ق مه هلى املهاجرين ساواء كاا وا ممان غازوا معاه أم مل يغازوا إذ مل يكان للمهااجر 
ا   ااار مااا منحااوك املهاااجرين ماان النخةاا . ومل يعااط منااه ا   ااار إال ثالثااة لياااة حاااجدهم وهاام أتااو دجا ااة (مسااا  اتاان 
خزينة)ح وساه  تان حنةافح واحلاارث تان ال امة. وأه اى ساعا تان معااذ ساةف أيب احلقةاقح وكا  ذلاك ت ار  ابجدهااد 

  ن هللا جع  تلك ا موال له.  الرسول صلى هللا هلةه وسلم
فإن كا ل اآلية  زلل تعا أن ق مل أموال الناري كا ل تةاان أبن ما فعلاه الرساول صالى هللا هلةاه وسالم حاقح أمارك هللا  

تهح أو جعله إلةهح وإن كا ل  زلل قب  الق مةح إذ روي أن سب   زوهللاا أن امةش س لوا رسول هللا صلى هللا هلةه وسالم 
 موال تين الناري مث  غنايم تار فنزلل ه(ك اآليةح وكا ل اآلية تيريعا السدحقا  ه(ك ا موال. ختمةم أ

قال أتاو تكار تان العاريب  ال خاال  تاني العلمااء أن اآلياة ا وف خاصاة لرساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم  أي ها(ك اآلياة  
الناريح وهلى أدا خاصة لرساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم  ا وف من اآليدني امل(كورتني يف ه(ك ال ورة خاصة أبموال تين

ياعها حةاا ييااء. وتا(لك قاال همار تان اخل اان كحاار هثماانح وهباا الارمحن تان هاو ح والازتريح وساعاح وهاو قاول 
مالااك فةمااا روى هنااه اتاان القاساام واتاان وهاا . قااال: كا اال أمااوال تااين الناااري صااافةة لرسااول هللا صاالى هللا هلةااه وساالمح 

فقوا هلى أن النيب صلى هللا هلةه وسلم مل خيم ها. واخدلف يف القةاس هلةها ك  مال مل يوجاف هلةاهحقال اتان ه ةاة: وات
قال تعمل العلماء وك(لك ك  ما فدح هللا هلى ا يمة مما مل يوجف هلةه فهو هللام خاصة اك. وسة يت تف اري ذلاك يف اآلياة 

 تعاها. 
رى فللاه وللرساول ولا(ي القار  والةداامى وامل ااكني واتان ال ابة  كاي ال تكاون دولاة (ما أفاء هللا هلى رسوله من أها  القا 

تني ا غنةاء منكم) رهور العلماء جعلوا ها(ك اآلياة اتداااء كاالمح أي هلاى االسادئنا  االتداااييح وأداا ق اا منهاا حكام 
 علاوا ماامون اآلياة الاأ قبلهاا أماوال تاين غري احلكم ال(ي تامنده اآلية الأ قبلها. ومن هؤالء مالك وهو قول احلنفةاة ف

الناري خاصةح وجعلوا اآلية الثا ةة ه(ك إخبارا هن حكم ا فةاء الأ ح لل هنا فدح قرى أخرى تعا غازوة تاين النااري. 
مث  قرياة سنة مخمح وفا  سنة سب ح وحنومها فعةنده ه(ك اآلية لألصنا  امل(كورة فةها وال حاق يف ذلاك  ها  اماةش 

وه(ا ال(ي حري هلى وفا  كالم همر تن اخل ان يف قاايه تني العباس وهلي فةما أبيايهما من أموال تين الناري  أياا
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هلى احدمال فةهح وهو ال(ي يقداةه تغةري أسلون الدعبري تقوله هنا (ما أفاء هللا هلى رسوله من أه  القرى) تعاا أن قاال 
م) فإن ضمري (منهم) راج  ل(ال(ين كفروا من أها  الكداان) وهام تناو النااري الأ يف قبلها (وما أفاء هللا هلى رسوله منه

 ال حمالة. وهلى ه(ا القول حوز أن تكون ه(ك اآلية  زلل تعا ماة فإن فدح القرى وق  تعا فدح الناري تنحو سندني. 
اقا  يف قولاه تعااف (فماا أوجفادم هلةاه ومن العلماء من جع  ه(ك اآلية كلمة وتةاان لآلية الأ قبلهاح أي تةاان لإلرااأ الو   

من خة ) اآليةح  ن اآلية الأ قبلها اقد رت هلى اإلهالم أبن أه  امةش ال حق هللام فةهح ومل تبني م دحقه وأشعر قوله 
(ولكن هللا ي لط رسله هلى من يياء) أ ه مال هلل تعاف ياعه حةا يياء هلى يا رسوله صلى هللا هلةه وسلم فقا تني 

 له م دحقةه من غري أه  امةش. فموق  ه(ك اآلية من الأ قبلها موق  ه ف البةان. ول(لك ف لل.  هللا
وممن قال ن(ا اليافعي وهلةه جرى تف ري صاح  الكيا . ومقدااى ها(ا أن تكاون أماوال تاين النااري مماا خيمام ومل  

ا يكااون حكاام أمااوال تااين الناااري حكمااا ياارو أحااا أن رسااول هللا صاالى هللا هلةااه وساالم مخ ااها تاا  ثباال ضاااكح وهلااى هاا(
 خاصاح أو تكون ه(ك اآلية انسخة لآلية الأ قبلها إن كا ل  زلل تعاها كاة. 

   
 

 4358صفحة : 
 
قال اتن الفرس: آية (ما أفاء هللا هلى رسوله من أه  القرى). وه(ك اآلية من امليكالت إذا  ظرت م  اآلية الاأ قبلهاا   

رة ا  فال. وال خال  يف أن قوله تعاف (وما أفاء هللا هلى رسوله منهم) اآلية إمنا  زلل فةما صار وم  آية الغنةمة من سو 
 لرسول هللا صلى هللا هلةه وسلم من أموال الكفار تغري إحا ح وت(لك ف رها همر ومل خيالفه أحا. 

أماا اآلياة الثا ةاة مان احليار فااخدلف أها  وأما آية ا  فال فال خال  أدا  زلل فةما صاار مان أماوال الكفاار  حاا ح و  
العلم فةها فمانهم مان أضاافها إف الاأ قبلهااح ومانهم مان أضاافها إف آياة ا  فاال وأدماا  زلداا حبكماني خمدلفاني يف الغنةماة 

 املوجف هلةهاح وأن آية ا  فالح   خل آية احلير. 
ورين يف اآليداني: واخدلاف الا(اهبون إف ها(ا: فقةا   زلال يف ومنهم من قال: إدا  زلل يف معاا اثلاا غاري املعنةاني املا(ك 

خااراج ا رض وامزيااة دون تقةااة ا مااوال وقةاا   زلاال يف حكاام ا رض خاصااة دون ساااير أمااوال الكفااار  فدكااون خت ة ااا 
 اك.  آلية ا  فال  وإف ه(ا ذه  مالك. واآلية هنا أه  ه(ك املقالة غري من وخة. ومنهم من ذه  إف ختةري اإلمام

والدعريااف يف قولااه تعاااف (ماان أهاا  القاارى) تعريااف العهااا وهااي قاارى معروفااة هااات منهااا قريظااةح وفااا ح وقاارى هرينااةح  
والةنباا ح ووادي القاارىح وال اافراءح فدحاال يف ههااا الناايب صاالى هللا هلةااه وساالمح واخدلااف الناااس يف فدحهااا أكااان هنااوة أو 

 اري. صلحا أو فةئا. وا كثر هلى أن فا  كا ل مث  الن
 وال خيدع جعله للرسول   وو ذات الرسول صلى هللا هلةه وسلم ت  مثله فةه أيمة امل لمني.  
وتقةةاااا الفااايء تفااايء القااارى جااارى هلاااى الغالااا   ن الغالااا  أن ال تفااادح إال القااارى  ن أهلهاااا  اصااارون فة د ااالمون  

يغلباون إال تعاا إحاا  وقداال فلاةم لقةاا (مان أها   ويع ون أبيايهم إذا اشدا هلةهم احل ارح ف ما النازلون ابلباوادي فاال
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القرى) مفهوم هناانح وقا اخدلف الفقهاء يف حكم الفيء ال(ي   ا  للم المني تااون إحاا . فما(ه  مالاك أ اه ال 
 خيمم وإمنا ختمم الغنايم وهي ما غنمه امل لمون  حا  وقدال. 

 وتاني ا رضاني. ف ماا غاري ا رضاني فهاو خممامح وأماا ا رضاون وذه  أتو حنةفة إف الدف ة  تني ا موال غري ا رضاني 
فاخلةار فةها لإلمام كا يراك أصلح إن شاء ق هما ومخم أهلها فهم أرقاءح وإن شاء تركها هلى ملك أهلها وجعا  خراجاا 

 هلةها وهلى أ ف هم. 
آياة ساورة ا  فاال ابلدخ اةع أو  وذه  اليافعي: إف أن رة  أموال احلرن خمم ة ومح  حكم هاته اآلية هلى حكام 

 ابلن  . 
وه(ك اآلية اقدال أن صنفا مما أفاء هللا هلى امل لمني مل حع  هللا فةه   ةبا للغزاة وت(لك حت   معارضة تني مقدااها  

 اخل وتني ق ر آية ا  فاال الاأ مل جتعا  ملان ذكاروا يف ها(ك اآلياة إال اخلمام فقاال را  مان العلمااء: إن آياة ا  فاال  
حكااام هااا(ك اآلياااة. وقاااال رااا : هااا(ك اآلياااة   اااخل آياااة ا  فاااال. وقاااال قداااادة: كا ااال الغناااايم يف صاااار اإلساااالم هللااااؤالء 
ا صنا  اخلم ة مث     ذلك آبية ا  فالح ت(لك قال زيا تن رومان: قال القرطيب وحنوك هان مالاك اك. هلاى أن ساورة 

 فال  زلل يف غنايم تار وسورة احلير  زلل تعاها ت ندني. ا  فال ساتقة يف النزول هلى سورة احلير  ن ا  
إال أن يقول قايا : إن آياة ا  فاال  زلال تعاا آياة احليار جتايااا ملاا شارهه هللا مان الدخماةم يف غناايم تاارح أي فدكاون   

ياة احليار فةكاون آية احلير انسخة ملا فعله رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم يف ق مة مغاا  تاارحمث   اخل آياة ا  فاال آ
إحلاقهاا ت ااورة ا  فااال تدوقةاف ماان الناايب صالى هللا هلةااه وساالم. وقااال القارطيب: قةاا  إن سااورة احليار  زلاال تعااا ا  فااالح 

 واتفقوا هلى أن ختمةم الغنايم هو ال(ي اسدقر هلةه العم ح أن تفع  النيب صلى هللا هلةه وسلمح وابإلراأ. 
أ هندهااا آياة احليار فدحال حبالاة مارتددة تااني مارد الفايء وتاني الغنةماةح فيارأ هللاااا ولاةم يبعاا هنااي أن تكاون القارى الا 

حكام خااو نااح وإذ قاا كا ال حالدهااا غاري منااب ة تعا(ر أن  قاةم هلةهاا و  اا  حكمهاا واسادقر ا مار هلاى احن ااار 
إلراااأ. واإلراااأ هلااى الفداو  يف حااالدني: حالااة الفاايء اجملاارد ومااا لااةم ماارد يفء. وساقط حكاام آيااة احلياار ابلن اا  أو اب

خمالفة حكم النع يعدرب انسخا   ه يدامن انسخا. وهن معمر أ ه قال: تلغين أن ه(ك اآلياة  أي آياة (ماا أفااء هللا هلاى 
 رسوله من أه  القرى)   زلل يف أرض اخلراج وامزية. 

   
 

 4359صفحة : 
 
اد العارا  دون ماا كاان مان أماواهللام غاري أرض. كا  ومن العلمااء مان محلهاا هلاى أرض الكفاار إذا أخا(ت هناوة مثا  ساو   

ذلاك مان احلارية يف امما  تاني ها(ك اآلياة وآياة ساورة ا  فااال ما  أمهاا مدقاماة هلاى ها(ك ما  ماا روي هان همار يف قاااةة 
حكمه تني العباس وهليح وما  ماا فعلاه همار يف ساواد العارا ح وقاا هرفال موقا  الكا . وسادعر  وجاه ماا فعلاه همار يف 

 ا  هنا الكالم هلى قوله تعاف (وال(ين جاءوا من تعاهم). سواد العر 
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وماان العلماااء ماان جعاا  حمماا  هاا(ك اآليااة هلااى الغنااايم كلهااا تناااء هلااى تف ااريهم الفاايء كااا يااراد  الغنةمااة. وزهمااوا أدااا  
صانا  املا(كورة يف من اوخة آبياة النفاال. وتقاام ماا هاو املاراد مان ذكار اسام هللا تعااف يف هاااد مان هللاام املغاا  والفايء وا 

 ه(ك اآلية تقام تةاان يف سورة ا  فال. 
و(كةال يكون دولة) اخل تعلة  ملا اقدااك الم الدملةك من جعله ملكاا  صانا  كثارية ا فارادح أي جعلنااك مق اوما هلاى  

أها  احلاجاة   ااة  هاؤالء  جا  أن ال يكاون الفاايء دولاة تاني ا غنةااء ماان امل المنيح ي لائال يدااولاه ا غنةاااء وال يناال 
 منه. 

واملق ااود ماان ذلااك. إت ااال مااا كااان معدااادا تااني العاارن قباا  اإلسااالم ماان اساادئثار قايااا امااةش أبمااور ماان املغااا  وهااي:  
 املرابأح وال فا ح وما صاحل هلةه هاوك دون قدالح والنية ة والفاول. 

 اياهم يف أ مهم:          قال هبا هللا تن غنمة الايب خياط  ت  ام تن قةم سةا تين شةبان وق 
لااك املاارابأ منااه وال افاااا                       وحكمااك والنيااة ة والفاااول فاااملرابأ: رتاا  املغااا  كااان ي ااد ثر تااه قايااا   

 امةش. 
وال فا : النفاةم مان املغاا  الا(ي ال  ظاري لاه فدعا(ر ق امدهح كاان ي اد ثر تاه قاياا اماةشح وأماا حكماه فهاو ماا أه ااك  
 لعاو من املال إذا  زلوا هلى حكم أمري امةش. ا
 والنية ة: ما ي ةبه امةش يف طريقه من مال هاوهم قب  أن ي لوا إف موض  القدال.  
 والفاول: ما يبقى تعا ق مة املغا  مما ال يقب  الق مة هلى رؤوس الغزاة مث  تعري وفرس.  
 سادة م اار  راجعاة فوايااها إف هماوم امل المني ل اا حاجااهتم وقا أت   اإلسالم ذلك كله ف ع  الفيء م اروفا إف 

العامة واخلاصةح فإن ما هو هلل وللرسول صلى هللا هلةه وسلم إمنا حعله هللا ملا أيمر ته رساوله صالى هللا هلةاه وسالم وجعا  
 اخلمم من املغا  ك(لك لدلك امل ار . 

كون املال دولة تني ا مة اإلسالمةة هلى  ظام حمكم يف ا دقالاه مان  وقا تاأ من ه(ا الدعلة  أن من مقاصا اليريعة أن ي 
ك  مال مل ي بق هلةه ملك  حا مث  املواتح والفيءح واللق اتح والركازح أو كان جزءا معةنا مث : الزكاةح والكفاراتح 

قراضح واملغارسةح وامل اقاةح ويف وختمةم املغا ح واخلراجح واملوارياح وهقود املعامالت الأ تني جا يب مال وهم  مث : ال
ا موال الأ يظفر نا الظافر تاون هم  وسعي مث : الفيء والركايزح وما ألقاك البحرح وقا تةنال ذلاك يف الكداان الا(ي 

 مسةده  مقاصا اليريعة اإلسالمةة  . 
 خ ها االسدعمال تدااول ا موال. والاولة تام الاال: ما يدااوله املدااولون. والدااول: الدعاق  يف الد ر  يف شيء. و  
 والاولة تفدح الاال: النوتة يف الغلبة وامللك. ول(لك أر  القراء امليهورون هلى قراءهتا يف ه(ك اآلية تام الاال.  
وقارأ اممهاور (كاي ال يكاون دولاة) تن اا  (دولاة) هلاى أ اه خارب (يكاون). واساام (يكاون) ضامري هاياا إف ماا أفاااء هللا   

 م هن اتن هامرح وأتو جعفر ترف  (دولة) هلى أن (يكون)  مة و(دولة) فاهله. وقرأك هيا
وقرأ اممهور (يكون) تدحدةة يف أوله. وقرأك أتو جعفر (تكاون) كثنااة فوقةاة جار  هلاى   ةاا فاهلاه. واخدلاف الارواة هان  

 ممهور يف الةاء. هيام فبعاهم روى هنه موافقة أيب جعفر يف  ء (تكون) وتعاهم روى هنه موافقة ا
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واخل ان يف قوله تعاف (تني ا غنةاء منكم) للم لمني  دم ال(ين خوطبوا يف اتدااء ال ورة تقوله (ما ظنندم أن خيرجوا)  
 مث قوله (ما ق عدم من لةنة) وما تعاك. وجعله اتن ه ةة خ ان لأل  ار  ن املهاجرين مل يكن هللام يف ذلك الوقل غا. 

 غنةاء) ال(ين هم مظنة الغاح وهم الغزاة  دم أغنةاء ابملغا  وا  فال. واملراد ن(ا  
 [)  7(وما آ كم الرسول فخ(وك وما داكم هنه فا دهوا واتقوا هللا إن هللا شايا العقان ] 
 

 4360صفحة : 
 
ةاه وسالم ومماا جااءت تاه اهرتاض ذي  ته حكم يفء تين الناري إذ هو أمر اب خ( تكا  ماا جااء تاه الرساول صالى هللا هل  

هاا(ك اآل ت يف شاا ن يفء الناااريحوالواو اهرتاضااةةح والق ااا ماان هاا(ا الداا(ية  إزالااة مااا يف  فااوس تعاامل امااةش ماان حاازازة 
 حرمادم مما أفاء هللا هلى رسوله صلى هللا هلةه وسلم من أرض الناري. 

ء أبيااايهم كمااا قاال تعاااف (خاا(وا ماا آتةناااكم تقااوة) وا يدااء م اادعار لدبلةااغ ا مار إلااةهم جعاا  تياريعه وتبلةغااه كإيداااء شاي 
 واسدعري ا خ( أياا لقبول ا مر والرضى ته. 

وقرينة ذلك مقاتلده تقوله تعاف (وما دااكم هناه فاا دهوا) وهاو تدماةم لناوهي الدياري . وها(ك اآلياة جامعاة لألمار ابتبااأ ماا  
فةهاا رةا  أدلاة ال انة. ويف ال احةحني هان اتان م اعود أ اه ي ار من النيب صلى هللا هلةه وسلم مان قاول وفعا  فةناارج 

قاال: قاال رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم  لعان هللا الوامشااات وامل ادومشات  ... احلاايا. فبلاغ ذلاك امارأة مان تاين أسااا 
 صالى هللا يقال هللاا: أم يعرن ف اءته فقالل: تلغين أ ك لعنل كةل وكةل فقال هللااا: وماا يل ال ألعان مان لعان رساول هللا

هلةه وسلم وهو يف كدان هللا? فقالل: لقا قرأت ما تني اللوحني فما وجاات فةاه ماا تقاول. فقاال: لائن كنال قرأتةاه لقاا 
 وجاتةهح أما قرأت (وما آ كم الرسول فخ(وك وما داكم هنه فا دهوا). 

 اان رسااول هللا صالى هللا هلةاه وساالم وه اف هلاى هاا(ا ا مار حتا(ير ماان املخالفاة فا مرهم تدقااوى هللا فةماا أمار تااه هلاى ل 
 وه ف ا مر ابلدقوى هلى ا مر اب خ( اب وامر وتر  املنهةات يال هلى أن الدقوى هي امدثال ا مر واجدنان النهي. 

 واملعا: واتقوا هقان هللا  ن هللا شايا العقانح أي ملن خالف أمرك واقدحم دةه.  
ن د رهاام وأمااواهللام يبدغااون فاااال ماان هللا ورضااواان وين اارون هللا ورسااوله أولئااك هاام (للفقااراء املهاااجرين الاا(ين أخرجااوا ماا 

[) تال مماا ي الح أن يكاون تاار مناه مان أمسااء ا صانا  املدقاماة الاأ دخلال هلةهاا الاالم مباشارة وه فاا 8ال ادقون]
 قوله (ول(ي القر  والةدامى وامل اكني واتن ال بة ) تال تعمل من ك . 

يف ه(ا البال الدنبةه هلى أن ما أفاء هللا هلى امل لمني من أه  القرى املعنةة يف اآلية ال حري ق مه هلى ماا وأول فاياة  
جاارى هلةااه ق اام أمااوال تااين الناااري الااأ اقد اار يف ق اامها هلااى املهاااجرين وثالثااة ماان ا   ااار وراتاا  ماانهمح فك  ااه قةاا : 

راء ماانهم ال م لقااا ياااخ  يف ذلااك املهاااجرون وا   ااار والاا(ين آمنااوا ولاا(ي القاار  والةدااامى وامل اااكني واتاان ال اابة  للفقاا
 تعاهم. 

 وأهةا الالم م  البال لرت ه ابملبال منه ال ف ال ما تةنهما ت ول الكالم من تعلة  وت(ية  وحت(ير. وإلفادة الد كةا.  
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يف قولااه تعاااف (تكااون لنااا هةاااا  ولنااا وكثااري مااا يقاارتن البااال العاماا  يف املبااال منااه هلااى وجااه الد كةااا اللفظاايح وتقااام   
وآخران) يف سورة العقاود. فبقاى احدماال أن يكاون قةااا (لا(ي القار  والةداامى وامل ااكني واتان ال ابة )ح فةدعاني أن يكاون 
قوله (للفقراء) إف آخرك م وقا لدقةةا اسدحقا  هؤالء ا صنا  وش ن القةود الواردة تعاا مفاردات أن ترجا  إف رةا  ماا 

بلهاح فةقداي ه(ا أن ييرتط الفقر يف ك  صنف من ه(ك ا صنا  ا رتعةح  ن م لقهاا قاا قةاا تقةاا هقا  إطاال ح ق
والكالم أبواخرك فلةم حاري االخادال  يف محا  امل لاق هلاى املقةااح وال جتاري ال اور ا رتعاة يف محا  امل لاق هلاى املفةاا 

ةفة: ال يع ي ذوو القر  إال إذا كا وا فقراء   ه هوض هللام هما من احتاد حكمهما وجن هما. ول(لك قال مالك وأتو حن
حرموك من الزكاة. وقال اليافعي وكثري من الفقهاء: ييرتط الفقار فةماا هااا ذوي القار    اه حاق هللاام  جا  القراتاة للنايب 

هلاق االسادحقا  ابلقراتاة ومل صلى هللا هلةه وسلم. قال إمام احلرمني: أغلظ اليافعي الرد هلى م(ه  أيب حنةفة أبن هللا 
 ييرتط احلاجةح فاشرتاطها وهام اهدبار القراتة ياارك و ادك. 

 قلل: ه(ا حم  النزاأ فإن هللا ذكر وصف الةدامى ووصف اتن ال بة  ومل ييرتط احلاجة.  
الفايء واملغاا  أ اه  واهد(ر إمام احلرمني للحنفةة أبن ال اقات ملا حرمل هلى ذوي القر  كا ل فاياة وذكرهم يف مخم 

ال مين  صرفه إلةهم امدناأ صر  ال اقاتح مث قال: ال تغرت ابالهد(ار فإن اآلية  ع هلى ثبوت االسدحقا  تيريفا اهم 
 فمن هلله ابحلاجاة فوت ه(ا املعا اك. 

 وهنا الد م  جتا أن ه(ا الرد ماخولح والبحا فةه ي ول. وحمله م اي  الفقه وا صول.  
   
 

 4361: صفحة 
 
ومن العلماء واملف رين من جع  رلة للفقاراء واملهااجرين اتداايةاة هلاى حا(  املبدااأ. والدقااير ماا أفااء هللا هلاى رساوله   

للمهاجرين الفقراء إف آخر ما ه ف هلةه فدكون ه(ك م ار  أخرى للفايءح ومانهم مان جعلهاا حبا(  حار  الع اف 
لح إف آخاركح مث قةا  للفقاراء املهااجرين. فعلاى ها(ين القاولني يندفاي كوداا قةاا هلى طريقة الدعاااد ك  اه قةا : فللاه وللرساو 

لل ملااة الااأ قبلهاااح وتنفاادح طرايااف أخاارى يف محاا  امل لااق هلااى املقةاااح واالخاادال  يف شااروطها احلماا ح وهااي طرايااف 
 واضحة للمد م ح وهلى الوجه ا ول يكون املعول. 

هم وأمواهللام تنبةها هلى أن إه اءهم مراهى جرب ما  كبوا ته من ضةاأ ا ماوال ووصف املهاجرين ابل(ين أخرجوا من د ر  
والا رح ومراهى فةه إخالصهم اإلميان وأدم مكررون   ر دين هللا ورساوله صالى هللا هلةاه وسالم فا(ي  تقولاه (أولئاك هام 

 جا  ماا ساابق اسام اإلشاارة ماان ال ادقون).واسام اإلشاارة لدعظااةم شا دم وللدنبةاه هلااى أن اسادحقاقهم وصاف ال ااادقني 
ال فات وهي أدم أخرجوا من د رهم وأمواهللام واتدغاؤهم فاال من هللا ورضواان و  رهم هللا ورسوله فإن ا همال اخلال ة 
فةما هملل  جله ييها لإلخالو فةها ما يلحق هاملها من ميا  وأذى وإضرارح فة د ة  أن خيلع منها لو تر  ما 

  ر فةه. همله  جلها أو ق
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ورلة (هم ال ادقون) مفةاة الق ر  ج  ضمري الف ا  وهاو ق ار ادهاايي للمبالغاة يف وصافهم ابل اا  الكاما  كا ن  
 صا  غريهم لةم صاقا يف جا   صاقهم. 

 وموق  قوله (أولئك هم ال ادقون) كموق  قوله (وأولئك هم املفلحون) يف سورة البقرة.  
ماان قاابلهم  بااون ماان هاااجر إلااةهم وال حاااون يف صاااورهم حاجااة ممااا أوتااوا ويااؤثرون هلااى (والاا(ين تبااوءوا الاااار واإلميااان  

[) ا ظهااار أن (الااا(ين) ه اااف هلاااى 9أ ف اااهم ولاااو كاااان نااام خ اصاااة ومااان ياااو  شاااح  ف اااه ف ولئاااك هااام املفلحاااون]
 (املهاجرين) أي وال(ين تبؤوا الاار هم ا   ار. 

مان ا رض. وأطلقال هلاى القرياة قاال تعااف يف ذكار ةاود (ف صابحوا يف  والار ت لق هلى البالدح وأصلها موضا  القبةلاة 
 دارهم جاةني)ح أي يف مايندهم وهي ح ر ةود. 

 
 والدعريف هنا للعها  ن امراد ابلاار: يثرن واملعا ال(ين هم أصحان الاار. ه(ا توطئة لقوله ( بون من هاجر إلةهم).  
الاااأ يباااوء إلةهاااا صااااحبهاح أي يرجااا  إلةهاااا تعاااا ا دياااارك يف أهمالاااه. ويف موقااا  قولاااه والدباااوء: اختااااذ املبااااءة وهاااي البقعاااة  

(واإلميااان) غمااوض إذ ال ي ااح أن يكااون مفعااول لفعاا  تبااؤواح فد ولااه املف اارون هلااى وجهااني: أحااامها أن حعاا  الكااالم 
 دعمال يف حقةقده ومازك. اسدعارة مكنةة تديبةه اإلميان ابملنزل وجع  إثبات الدبؤ ختةةال فةكون فع  تبوأوا م 

ورهور املف رين جعلوا املع و  هامال مقارا يال هلةه الكالمح وتقايرك: واخل وا اإلميان هلى حنو قاول الراجاز الا(ي   
 ال يعر :          

 هلفدها تبنا وماء ابردا وقول هبا هللا تن الزتعرى:            
مدقلاا ساةفا ورحمااا أي ومم اكا رحماا وهاو الا(ي درج هلةاه الكياا . وقةا     لةل زوجك قا غاا                       

 الواو للمعةة. 
 و(اإلميان) مفعول معه.  
وهنااي أن هاا(ا أح اان الوجااوكح وإن قا  قااايلوك. واممهااور حعلااون الن ا  هلااى املفعااول معااه مساهةاا فهااو هناااهم قلةاا   

اتان هياام يف مغاين اللبةا  أ اه غاري واقا  يف القارآن تةقاني. و ويا  االسدعمال فد نبوا خترج آ ت القران هلةه حىت ادهاى 
قوله تعاف (ف جعلوا أمركم وشركاءكم)ح ذلك  ن الب رين ييرتطون أن يكون العام  يف املفعول معه هو العام  يف االسم 

هم كعاا  ما   . وقاال هباا ال(ي صاحبه وال يرون واو املعةة انصبة املفعول معه خالفا للكوفةني وا خفش فإن الواو هنا
 القاهر: من ون ابلواو. 

واحلق هام الدزام أن يكون املفعول معه معموال للفع ح أال ترى صحة قول القايا : اسادوى املااء واخليابة. وقاوهللام: سارت  
 يومئ( غريها.  والنة ح وهو يفةا الثناء هلةهم أبن دار اهللا رة دارهم آووا إلةها املهاجرين  دا دار مؤمنني ال مياثلها

وت(لك يداح أن مدعلق (من قبلهم) فع  (تبوءوا) كفردكح وأن اجملرور املدعلق ته قةا فةه دون ما ذكر تعا الاواو  ن الاواو  
 لة ل واو ه ف فل(لك ال تكون قايمة مقام الفع  ال اتق  ن واو يف معا ظر  فال يعلق نا مرور. 
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 4362صفحة : 

 
وهي املاينة  م  ذكر اإلميان إمياء إف فاةلة املاينة حبةا جع  تبؤهم املاينة قرين الثنااء هلاةهم ابإلمياان ويف ذكر الاار    

ولع  ه(ا هو ال(ي هناك مالك رمحة هللا فةما رواك هنه اتن وه  قال:  مسعال مالكاا يا(كر فاا  املايناة هلاى غريهاا مان 
إن غريهاااا ماان القااارى افددحااال ابل اااةف مث قاارأ (والااا(ين تباااوءوا الااااار آلفااا . فقاااال: إن املايناااة تبوياال ابإلمياااان واهللا ااارة و 

 واإلميان من قبلهم  بون من هاجر إلةهم) اآلية. 
ورلة ( بون من هاجر إلةهم) حال من ال(ين تبوءواح وه(ا ثناء هلةهم كاا تقارر يف  فوساهم مان أخاوة اإلساالم إذ أحباوا  

 ل(ين يهاجرون إف د رهم ملاايقدهم. املهاجرينح وش ن القباي  أن يدحرجوا من ا
ومان آاثر هاا(ك ا باة مااا ثبال يف ال ااحةح مان خاارب ساعا تاان الرتةا  ماا  هباا الرمحااان تان هااو  إذ هارض سااعا هلةااه أن  

يقامسااه مالااه وأن يناازل لااه هاان إحاااى زوجدةااهح وقااا أسااكنوا املهاااجرين معهاام يف تةااوهتم ومنحااوهم ماان حنااةلهمح وح اابك 
 يب صلى هللا هلةه وسلم تني املهاجرين وا   ار. ا خوة الأ آخى الن

وقولاه (وال حااون يف صااورهم حاجاة مماا أوتاوا) أرياا ابلوجااان اإلدرا  العقلايح وكاا اب دفااء وجااان احلاجاة مان ا دفاااء  
 وجودها  دا لو كا ل موجودة  دركوها يف  فوسهم وه(ا من ابن قول الياهر:          

ين حر واحلاجة يف ا ص : اسم م ار احلوج وهو االحدةااجح أي االفدقاار إف شايءح وت لاق هلاى  وال ترى الا  نا  
ا مر ا داج إلةه من إطال  امل ار هلى اسم املفعولح وهي هنا ماز يف املا رن واملارادح وإطاال  احلاجاة إف املا رن مااز 

وركم)ح أي لدبلغوا يف ال فر هلةها امل رن ال(ي ت افرون ميهور ساوى احلقةقة كقوله تعاف (ولدبلغوا هلةها حاجة يف صا
  جلهح وكقوله تعاف (إال حاجة يف  فم يعقون قااها) أي م راب مهما وقول الناتغة:          

وا) أ م ختربين  اعام وأخابارهاا                      ما أكدم الناس من حاجي وإسراري وهلةه فدكون (من) يف قوله (مما أوت  
اتداايةةح أي م راب أو رغبة انشئة من يفء أه ةه املهاجرون. وال اور مراد نا النفوس ر  ال اار وهاو البااطن الا(ي فةاه 

 ااحلواس الباطنة وذلك كإطال  القل  هلى ذلك. 
 وما أوتوا هو يفء تين الناري.  
 (من هااجر إلاةهم)ح  ن مان هااجر راهاة مان وضمري (صاورهم) هايا إف (ال(ين تبوؤا الاار) وضمري (أوتوا) هايا إف 

املهاجرين فروهي يف ضمري معا (من) تاون لفظها. وه(ان الامريان وإن كاان ضامريي غةباة وكااان مقرتتاني فال اام  يارد  
ك  ضمري إف معادك حب   ال ةا  مث   ما  يف قوله تعاف (وهمروها أكثر مما همروها) يف سورة الروم. وقول هباس تن 

 داس ي(كر ا د ار امل لمني م  قومه تين سلةم هلى هوازن:          مر 
هاان ولوال حنن أحا  رعهم                      ابمل لةمن وأحرزوا ما رعاوا  أي أحارز جاةش هاوازن ماا رعاه جاةش   

 امل لمني  . 
 ء تين الناري. واملعا: أدم ال خيامر  فوسهم تيو  إف أخ( شيء مما أوتةه املهاجرون من يف 
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وحااوز وجااه آخاار ابن  ماا  لفااظ حاجااة هلااى اساادعماله احلقةقااي اساام م ااار االحدةاااج فااإن احلاجااة ناا(ا املعااا ي ااح   
وقوههااا يف ال ااااور  داااا مااان الوجااااا ةات واال فعااااالت. ومعاااا  فااي وجااااان االحدةااااج يف صااااورهم أدااام لفااارط حااابهم 

رون إف شيء ما يؤ ك املهااجرونح أي فهام أغنةااء هماا ياؤ ك املهااجرون فاال للمهاجرين صاروا ال خيامر  فوسهم أدم مفدق
 ت دير   فوسهم إف شيء مما يؤ ك املهاجرون تله أن يد لبوك. 

وتكون  من  يف قوله تعاف (مما أوتوا) للدعلة ح أي حاجة  جا  ماا أوتةاه املهااجرونح أو اتداايةاةح أي حاجاة انشائة هماا  
فةفةااا ا دفاااء وجاااان احلاجااة يف  فوسااهم وا دفاااء أساابان ذلااك الوجاااان ومناشاائه املعدااادة يف الناااس تبعااا أوتةااه املهاااجرون 

للمناف ة والغب ةح وقا دل ا دفاء أسابان احلاجاة هلاى مدعلاق حاجاة ا ا(و  إذ الدقااير: وال حااون يف  فوساهم حاجاة 
 لييء أوتةه املهاجرون. 

 ة أو منفعة. وااليثار: ترجةح شيء هلى غريك ككرم 
واملعا: يؤثرون هلى أ ف هم يف ذلاك اخدةاارا مانهم وها(ا أهلاى درجاة مماا أفاادك قولاه (وال حااون يف صااورهم حاجاة مماا  

 أوتوا) فل(لك هق  ته ومل ي(كر مفعول (يؤثرون) لااللة قوله (مما أوتوا) هلةه. 
ةه وسلم دها ا   اار لةق ا  هللاام ق ااي  تنخا  البحارين ومن إيثارهم املهاجرين ما روي يف ال حةح أن النيب صلى هللا هل 

 فقالوا: ال إال أن تق   إلخوا نا من املهاجرين مثلها. 
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وإما إيثار الواحا منهم هلى غريك منهم فما رواك البخاري هن أيب هريرة قال:  أتى رج  رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم   

امهااا. ف رساا  يف   ااايه فلاام حااا هناااهن شااةئا فقااال الداايب صاالى هللا هلةااه وساالم: أال رجاا   فقااال:   رسااول هللا أصاااتين
ياةف ه(ا اللةلة رمحه هللا فقام رج  من ا   ار  هو أتو طلحة  فقال: أان   رسول هللا فا(ه  إف أهلاه فقاال المرأتاه: 

ل ابةة. قاال: فاإذا أراد ال ابةة العيااء فناومةهم ه(ا ضاةف رساول هللا ال تاخرياه شاةئاح فقالال: وهللا ماا هنااي إال قاوت ا
وتعاف ف طفئي ال راج و  وي ت و نا اللةلة. فإذا دخ  الاةف فإذا أهوى لة كا  فقاومي إف ال اراج تاري أ اك ت الحةنه 

 ف طفئةه وأريه أان أنك . فقعاوا وأك  الاةف. 
 ة أيب طلحة وقة  غري ذلك. وذكرت ق ع من ه(ا القبة  يف الدفاسريح قة   زلل ه(ك اآلية يف ق  
 ورلة (ولو كان نم خ اصة) يف موض  احلال.  
و(لو) وصلةة وهي الأ تال هلى مرد تعلةق جوانا تيرط يفةا حالة ال يظان ح اول اماوان هناا ح اوهللاا. والدقااير:  

دون إفاادة االمدنااأ. وقاا  لو كان نم خ اصة آلثروا هلى أ ف هم فةعلم أن إيثاارهم يف ا حاوال الاأ دون ذلاك اب حارى
 تةنا ذلك هنا قوله تعاف (فلن يقب  من أحاهم م ء ا رض ذهبا ولو افداى ته) يف سورة آل همران. 

 واخل اصة: شاة االحدةاج.  
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 وت(كري فع  (كان)  ج  كون   ةا اخل اصة لةم حقةقةاح و  ه ف   تني (كان) وامسها ابجملرور. والباء للمالت ة.  
(وماان يااو  شااح  ف ااه ف ولئاك هاام املفلحااون) تاا(ية ح والااواو اهرتاضااةةح فاإن الداا(ية  ماان قبةاا  االهاارتاض يف آخاار  ورلاة 

الكالم هلى الرأي ال حةح. وت(ية  الكالم ت(كر فا  من يوقون شح أ ف هم تعا قوله (ويؤثرون هلى أ ف هم ولو كان 
اخل اصاااة هاااو ساااالمة مااان شاااح ا  فااام فكا اااه قةااا  نااام خ اصاااة) يياااري إ  أن إيثاااارهم هلاااى أ ف اااهم حاااىت يف حالاااة 

 ل المدهم من شح ا  فم (ومن يو  شح  ف ه ف ولئك هم املفلحون). 
واليح تام اليني وك رها: غريزة يف النفم كد  ما هو هللااح وهو قري  من معا البخ . وقال ال ةيب: الفر  تني الياح  

نهما كا يقداي أن البخ  أثر اليح وهو أن مين  أحا ماا ياراد مناه والبخ  ه ري جاا وقا أشار يف الكيا  إف الفر  تة
تاله وقا قال تعال (وأحارت ا  فم ليح) أي جع  اليح حاضرا معها ال يفارقهاح وأضةف يف ه(ك اآلياة إف الانفم 

 ل(لك فهو غريزة ال ت لم منها  فم. 
ى الفقااار و ماا  الغاااا  . ولكااان النفاااوس ويف احلااايا يف تةاااان أفاااا  ال اااقة  أن ت اااا  وأ ااال صاااحةح شااحةح ختيااا 

تدفاااوت يف هاا(ا املقاااار فااإذا غلاا  هلةهااا كناا  املعاارو  واخلااري فاا(لك ماا(موم ويدفاااوت ذمااه تدفاااوت مااا مينعااه. قااال وقااا 
 أح ن وصفه من قالح مل أقف هلى قايله:          

له مهال فمان وقاي شاح  ف اهح أي وقاي مان أن  ميارس  ف ا تني جنباةه كازة                      إذا هم ابملعرو  قالل  
يكون اليح امل(موم خلقا لهح   ه إذا وقي ه(ا اخللق سالم مان كا  مواقا  ذماه. فاإن وقاي مان تعااه كاان لاه مان الفاال  

 كقاار ما وقةه. 
 واسم اإلشارة لدعظةم ه(ا ال نف من الناس.  
  ال(ي يرتت  هلى وقاياة شاح الانفم حاىت كاان جانم املفلاح وصةغة الق ر املؤداة تامري الف   للمبالغة لكثرة الفال  

 مق ور هلى ذلك املوقى. 
ومان املف ارين مان جعا  (والا(ين تباوءوا الااار) اتداااء كااالم للثنااء هلاى ا   اار كناسابة الثنااء هلاى املهااجرين وهااؤالء مل  

(ما أفاء هللا هلى رسوله من أه  القرى) هلى  حعلوا لأل  ار حظا يف ما أفاء هللا هلى رسوله من أه  القرى وق روا قوله
قرى خاصة هي: قريظة. وفا ح وخةرب. والنفا ح وهريناةح ووادي القارىح ورووا أن رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم ملاا أفااء 

  هللاام ها(ك هللا هلةه فةئها قال لأل  ار:  إن شئدم أم كدم أموالكم وتركدم هللام ه(ك? فقالوا: ت   ق م هللاام مان أموالناا و ارت 
 الغنةمةح فنزلل آية (ما أفاء هللا هلى رسوله من أه  القرى) اآلية. 

ومنهم مان ق ار ها(ك اآلياة هلاى يفء تاين النااري وكا  ذلاك خاروج هان مهةا  ا دظاام آي ها(ك ال اورة تعااها ما  تعامل  
وهلاى ها(ا الدف اري يكاون  وتفكةك لنظم الكاالم وتناسابه ما  وهان ا خباار الاأ رووهاا يف ذلاك فاال ينبغاي الدعويا  هلةاه.

 ه ف (وال(ين تبوءوا الاار) ه ف رلة هلى رلةح واسم املوصول مبداأ ورلة ( بون من هل ر إلةهم) خربا هن املبداإ. 
   
 

 4364صفحة : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
ن آمنوا رتناا ( وال(ين جاءوا من تعاهم يقولون رتنا اغفر لنا وإلخوا نا ال(ين سبقوان ابإلميان وال جتع  يف قلوتنا غال لل(ي  

[) ه ف هلى (وال(ين تبوءوا الاار) هلى الدف ريين املدقامني  ف ما هلى رأي من جعلاوا (والا(ين 10إ ك رؤو  رحةم]
تبوءوا الاار) مع وفا هلى (للفقراء املهاجرين) جعلوا (ال(ين جاءوا من تعاهم) فريقا من أه  القرىح وهو غاري املهااجرين 

 إلسالم تعا املهاجرين وا   ارح فامري (من تعاهم) هايا إف مموأ الفريقني. وا   ار ت  هو من جاء إف ا
واجمليء م دعم  لل رو وامل ري إف حالة ياث  حاهللامح وهي حالة اإلسالمح فكادم أتوا إ ى مكان إلقامدهمح وه(ا فريق  

الاا(ين اتبعااوهم  ح ااان) أي اتبعااوهم يف اثلااا وهااؤالء هاام الاا(ين ذكااروا يف قولااه تعاااف تعااا ذكاار املهاااجرين وا   ااار (و 
 اإلميان. 

وإمنا صةغ (جاءوا) ت ةغة املاضي تغلةبا  ن من العرن وغريهم من أسلموا تعا اهللا رة مثا  غفاارةح ومزيناةح وأسالم ومثا   
: ز دة هبا هللا تن سالمح وسلمان الفارسيح فك  ه قة : ال(ين جااؤوا وحةئاونح تااللاة حلان اخل اان. واملق اود مان ها(ا

دف  إيهام أن خيدع املهاجرون كا أفاء هللا هلى رسوله صلى هللا هلةه وسلم مان أها  القارى كماا اخد اهم النايب صالى هللا 
 هلةه وسلم تفيء تين الناري. 

وقا مشلل ه(ك اآلية ك  من يوجا من امل لمني أتا الاهر وهلى ه(ا جرى فهم همر تن اخل اان رضاي هللا هناه. زوي  
من طريق مالك هن زياا تان أسالم هان أتةاه قاال: قاال همار لاوال آخار امل المني ماا فدحال قرياة إال ق امدها تاني البخاري 

 أهلها  أي الفاحتني  كما ق م النيب صلى هللا هلةه وسلم خةرب. 
روك مث اغااوا وذكر القرطيب: أن همر دها املهااجرين وا   اار واسدياارهم فةماا فادح هللا هلةاه وقاال هللاام: تثبداوا ا مار وتاات 

هلي فلما غاو هلةه قال: قا مررت ابآل ت الأ يف سورة احلير وتال (ما أفاء هللا هلى رساوله مان أها  القارى) إف قولاه 
(أولئك هم ال ادقون). قال: ما هي هللاؤالء فقط وتال (وال(ين جاءوا من تعاهم) إف قوله (رؤ  رحةم) مث قال: ماا تقاى 

 يف ذلك اك.  من أه  اإلسالم إال وقا دخ 
وهاا(ا ظاااهر يف الفاايءح وأمااا مااا فاادح هنااوة فم اا لة أخاارى ولعماار تاان اخل ااان يف هااام ق اامده سااواد العاارا  تااني امااةش  

 الفاحتني له هم  آخرح وهو لةم غرضنا. وحمله كد  الفقه واحلايا. 
م ااد  فاح وجعاا  ( باون ماان هاااجر  والقرياق ماان املف ارين الاا(ين جعلااوا قولاه تعاااف (والاا(ين تباوءوا الاااار واإلميااان) كالماا 

 إلةهم) خربا هن اسم املوصولح جعلوا قوله (وال(ين جاءوا من تعاهم) ك(لك م د  فا. 
وماان الاا(ين جعلااوا قولااه (والاا(ين تبااوءوا) مع وفااا هلااى (للفقااراء املهاااجرين) ماان جعاا  قولااه (والاا(ين جاااءوا ماان تعاااهم)  

 اليااافعي. ورأى أن الفاايء إذا كااان أرضااا فهااو إف ختةااري اإلمااام ولااةم م ااد  فا. و  اابه اتاان الفاارس يف أحكااام القاارآن إف
 يدعني صرفه لألصنا  امل(كورة يف يفء تين الناري. 

 ورلة (يقولون رتنا اغفر لنا) هلى الدف ري املخدار يف موض  احلال من (ال(ين جاءوا من تعاهم).  
 هاار  فوسااهم ماان الغاا  واحل ااا للمااؤمنني ال اااتقني هلااى مااا والغاا  تك اار الغااني: احل ااا والاابغملح أي ساا لوا هللا أن ي  

أه وك من فاةلة صحبة النيب صلى هللا هلةه وسلم وما فا  ته تعاهم من اهللا رة وتعااهم مان الن ارةح فباني هللا للا(ين 
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هم هلاى جاؤوا من تعاهم ما يك بهم فاةلة لة ل للمهاجرين وا   ارح وهي فاةلة الاهاء هللام ابملغفرة وا  واء ضماير 
 حمبدهم وا دفاء البغمل هللام. 

 واملراد أدم يامرون ما ياهون هللا ته هللام يف  فوسهم ويرضوا أ ف هم هلةه.  
وقا دلل اآلية هلى أن حقا هلى امل لمني أن ي(كروا سلفهم  ريح وأن حقا هلةهم حمبة املهاجرين وا   ار وتع ةمهمح  

صالى هللا هلةاه وسالم أو كاان قلباه هلةاه غا  فلاةم لاه حاق يف يفء  قال مالك: من كاان يابغمل أحااا مان أصاحان حمماا
 امل لمنيح مث قرأ (وال(ين جاءوا من تعاهم) اآلية. 

فلعلاه أخاا( كفهااوم احلاال ماان قولااه تعااف (يقولااون رتنااا اغفار لنااا) اآليااةح فاإن املق ااا ماان الثنااء هلااةهم تاا(لك أن يااامروا  
نوا كاا يناايف ذلاك فقاا ختلاف فاةهم ها(ا الوصافح فاإن الفايء ه ةاة أه اهاا مامو ه يف  فوسهم فإذا أضمروا خالفه وأهل

 هللا تلك ا صنا  ومل يكد بوها حبق قدالح فاشرتط هللا هلةهم يف اسدحقاقها أن يكو وا حمبني ل لفهم غري حاساين هللام. 
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ث  ما كان تني العباس وهلي حاني حتاكماا إف وهو يعين إال ما كان من شنلن تني شخ ني  سبان هادية أو شرهةة م  

 همرح فقال العباس: اقمل تةين وتني ه(ا الظامل اخلاين الغادر. ومث  إقامة همر حا الق(  هلى أيب تكرة. 
وأماا ماا جاارى تاني هاييااة وهلاي مان الناازاأ والقداال وتااني هلاي ومعاوياة ماان القداال فإمنااا كاان ا د اارا للحااق يف كاال رأيااي  

لةم ذلك لغ  أو تنقعح فهاو كاارن القاضاي أحااا  ديةاا لاه فوجا  إم اا  غاريهم مان الدحازن هللاام تعااهم اما بني و 
فإ ه وإن ساغ ذلك آلحادهم لدكافئ درجاهتم أو تقارنا. والظن نم زوال احلزازات من قلونم اب قااء تلك احلاوادثح ال 

ح وإمنا هي م حة من محةة اماهلةة  رت هاا ا مة ي وغ ذلك لألذانن من تعاهم ال(ين لة وا منهم يف هري وال  فري
 ا ماية. 

(أمل تر إف ال(ين انفقوا يقولون إلخوادم ال(ين كفروا من أه  الكدان لئن أخرجدم لنخرجن معكام وال   ةا  فاةكم أحااا  
ت اا  تااه ماان تةااان [) أهقاا  ذكاار مااا حاا  تةااين الناااري ومااا ا11أتاااا وإن قااوتلدم لنن اار كم وهللا ييااها إداام لكاااذتون]

أسباتهح مث تةان م ار  فةئهم ويفء ما يفدح من القرى تعا ذلكح ت(كر أحوال املنافقني م  تين النااري وتغريارهم ابلوهاود 
الكاذتة لةعلم امل لمون أن النفا  س ةة يف أولئاك ال يدخلاون هناه ولاو يف جا ا  قاوم هام الا(ين ياودون أن يظهاروا هلاى 

 امل لمني. 
نا  اتداااايي واالساادفهام م اادعم  يف الدع ةاا  ماان حااال املنااافقني فبااين هلااى  فااي العلاام حباااهللام كنايااة هاان وامملااة اساادئ 

الدحريمل هلى ايقاأ ه(ا العلم ك  ه يقول  م  ال(ين انفقوا يف حال مقالدهم إلخوادم وال ترت  النظر يف ذلك فإ اه حاال 
 تعاف (أمل تر إف ال(ين خرجوا من د رهم) يف سورة البقرة.  ه ة ح وقا تقام تف ة  معا: (أمل تر) إف ك(ا هنا قوله
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ورلة (يقولون) يف موض  املفعول الثاين. والدقاير: أمل ترهم قايلني. وجيء ابلفع  املااارأ لق اا تكارر ذلاك مانهمح أي  
 يقولون ذلك مؤكاينه ومكررينه ال هلى سبة  البااء أو اخلاطر املعاول هنه. 

املخرب هنهم هنا هم فريق من تين هاو  مان اخلازرج مان املناافقني مساى مانهم هباا هللا تان أيب تان سالولح  و(ال(ين انفقوا) 
وهبا هللا تن  بد ح ورفاهاة تان زيااح ورافعاة تان  تاوتح وأوس تان قةاايح ووديعاة تان أيب قوتا ح أو اتان قوقا ح وساويا  مل 

ةش امل لمني تاين النااري يقلاون هللاام: أثبداوا يف معااقلكم ين    وداهم  مل ين    ح تعثوا إف تين الناري حني حاصر ج
 فإان معكم. 

واملراد  خوادم تنو الناري وإمناا وصافهم ابإلخاوة هللاام  دام كاا وا مدحااين يف الكفار ترساالة حمماا صالى هللا هلةاه وسالمح  
تين هو  من هرن املاينة وأصلهم ولة ل ه(ك أخوة الن   فإن تين الناري من الةهودح واملنافقني ال(ين تعثوا إلةهم من 

 من ا زد. 
ويف وصف إخوادم ن(ال(ين كفروا) إمياء إف أن جا   ا خاوة تةانهم هاو الكفار إال أن كفار املناافقني كفار اليار  وكفار  

 إخوادم كفر أه  الكدان وهو الكفر ترسالة حمما صلى هللا هلةه وسلم. 
 م كالما مؤكاا ابلق م. والم لئن أخرجدم موطئة للق مح أي قالوا هللا 
 وإمنا وهاوهم ابخلروج معهم لة مئنوا لن رهتم فهو كناية هن الن ر وإال فإدم ال يرضون أن يفارقوا تالدهم.   
ورلاة (وال   ةا  فاةكم أحااا) مع وفاة هلاى رلاة (لائن أخارجدم) فهاي مان املقاول ال مان املق ام هلةاهح وقاا أهرتال هاان  

ون أن املنافقني ال ي ةعون الرسول صلى هللا هلةه وسلم وامل لمني فكان املناافقون يف غنةاة هان املؤكا  ن تين الناري يعلم
 حتقةق ه(ا اخلرب. 

ومعاا (فااةكم) يف شاا  كمح ويعاار  هاا(ا تقرينااة املقااامح أي يف ضااركم إذ ال خي اار ابلبااال أداام ال ي ةعااون ماان ياااهوهم إف  
يناس  املقام. و ظاريك قولاه تعااف (فارتى الا(ين يف قلاونم مارض ي اارهون  مواالة إخوادمح ويقار املاا  يف مث  ه(ا كا

فةهم)ح أي يف املواالة هللام. ومعا (لنن ر كم) لنعةننكم يف القدال. والن ر ي لق هلى اإلها ة هلى املعاادي. وقاا أهلام هللا 
ت مةنا خلاطرك  ن اآلية  زلل تعا إجالء رسوله صلى هللا هلةه وسلم أبدم كاذتون يف ذلك تعا ما اهلمه كا اق موا هلةه 

تين الناري وقب  غزو قرياة لئال يدوجي الرسول صلى هللا هلةه وسلم خةفة من أبس املنافقنيح ومسى هللا اخلرب شهادة   ه 
 خرب هن يقني كنزلة اليهادة الأ ال يد از  املخرب يف ش دا. 
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 م ولئن قوتلوا ال ين رودم) تةان مملة (وهللا ييها إدم لكاذتون). (لئن اخرجوا ال خيرجون معه  
والالم موطئة للق م وه(ا  كةا من هللا تعاف لرسوله صلى هللا هلةاه وسالم أدام لان يااروك شاةئا لكاةال يعبا  كاا تلغاه مان  

 مقالدهم. 
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ي الاا(ين مل خيرجااوا وملااا يقاااتلوا وهاام قريظااة وضاامري (أخرجااوا) و(قوتلااوا) هاياااان إف (الاا(ين كفااروا ماان أهاا  الكدااان)ح أ 
وخةربح أما تنو النااري فقاا أخرجاوا قبا   ازول ها(ك ال اورة فهام غاري معنةاني نا(ا اخلارب امل ادقب . واملعاا: لائن أخارج تقةاة 

ان. فاإن الةهود يف امل دقب  ال خيرجون معهم ولئن قوتلوا يف امل دقب  ال ين رودم. وقا سالك يف ها(ا البةاان طرياق اإلطنا
 قوله (وهللا ييها إدم لكاذتون) ر  ما يف هاتني امملدني ف اء تةا ه ت ريقة اإلطنان لز دة تقرير ك(نم. 

[) ارتقاااء يف تكاا(يبهم هلاااى مااا وهاااوا تاااه إخااوادمح والااواو واو احلاااال 12(ولاائن   ااروهم لةااولن ا دابر مث ال ين ااارون] 
 ولة ل واو الع ف. 

وأ الفعاا  تقرينااة قولااه (لةااولن ا دابر مث ال ين اارون) فةكااون إطااال  الفعاا  هلااى إرادتااه مثاا  قولااه وفعاا    ااروهم إرادة وقاا 
 تعاف (إذا قمدم إف ال الة فاغ لوا وجوهكم) اآلية وقوله (فإذا قرات القرآن فاسدع( ابهلل من الية ان الرجةم). 

ون العاود إف ماا امدنعاوا مناه ابإلياالء. واملعاا: أ اه لاو وقوله تعاف (لل(ين يؤلون من   ايهم ترتع أرتعة أشهر)ح أي يرياا 
فرض أدم أرادوا   رهم فإن أمثاهللام ال يرتقا  مانهم الثباات يف الاوغى فلاو أرادوا   ارهم وجتهازوا معهام لفاروا هناا الكريهاة 

 وه(ا كقوله تعاف (لو خرجوا فةكم ما زادوكم إال خباال والوضعوا خاللكم). 
 الن ر هلى اإلها ة ابلرجال والعداد وهو من معا الن ر.  وحوز أن يكون أطلق 
و(مث) يف قولاه (مث ال ين اارون) للرتاخااي الارتيب كمااا هااو شا دا يف ه ااف امماا  فاإن ا دفاااء الن اار أهظام رتبااة يف  سااةم  

 ان يف القدال. أه  الكدان من اال دفاأ تغعا ة املنافقني فهو أقوى من ادزام املنافقني إذا جاؤوا إلها ة أه  الكد
 والن ر هنا كعا: الغل .  
 وضمري (ال ين رون) هايا إف ال(ين كفروا من أه  الكدان إذ الكالم جار هلى وها املنافقني تن ر أه  الكدان.  
 واملق ود تثبةل رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم وامل لمني و مةنهم من أبس أهاايهم.  
[) ملااا كااان املق ااود ماان ذكاار وهاان املنااافقني يف 13هللا ذلااك أبداام قااوم ال يفقهااون] (  اادم أشااا رهبااة يف صاااورهم ماان 

القدال تيايا  فم النيب صلى هللا هلةه وسلم وأ فم املؤمنني حىت ال يرهبوهم وال خييوا م ا اهتم  ه  حرن امل لمني 
فهااام خيياااون امل ااالمني خياااةة شااااياة أحااال  املناااافقني قريظاااة وخةااارب أهقااا  ذلاااك  هاااالم املاااؤمنني أبن املناااافقني وأحال

وصفل شاهتا أبدا أشا من خيةدهم هللا تعاف ح فإن خيةة رة  اخللق من هللا أهظم خيةة فإذا تلغل اخليةة يف قل  
 أحا أن تكون أهظم من خيةة هللا ف(لك مندهى اخليةة. 

ا امل المني إقاااما يف حماارتدهم إذ لاةم واملق ود تيايا  فوس امل المني لةعلماوا أن هااوهم مرها  مانهمح وذلاك مماا يريا 
 سةا  الكالم للد  ة  هلى املنافقني والةهود قلة رهبدهم هلل ت  إهالم امل لمني أبدم أره  هللام من ك  أهظم الرهبات. 

 واخل ان للنيب صلى هللا هلةه وسلم ومن معه من امل لمني.   
 يف ال اور. وال اور مراد نا: النفوس والاماير  ن حم  أجهزهتا  
 والرهبة: م ار ره ح أي خا .  
 وقوله (يف صاورهم) ل(رهبة) فهي رهبة أولئك.  
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وضاامري (صاااورهم) هايااا إف (الاا(ين انفقااوا) و(الاا(ين كفااروا ماان أهاا  الكدااان) إذ لااةم اساام أحااا الفااريقني أوف تعااود  
 قريظة وخةرب وأما املنافقون فكا وا أهواان هللام.  الامري إلةه م  صالحةة الامري لكلةهماح و ن املق ودين ابلقدال هم يهود

وإسناد أشا إف ضمري امل لمني املخاطبني إسناد سابيب ك  اه قةا : لارهبدكم يف صااورهم أشاا مان رهباة فةهاا. فالرهباة يف  
معااا امل ااار املاااا  إف مفعولااهح وكاا  م ااار لفعاا  مدعااا  دماا  أن ياااا  إف فاهلااه أو إف مفعولااهح ولاا(لك ف اارك 

 الزخميري أبشا مرهوتةة. 
 و(من هللا) هو املفا  هلةهح وهو هلى ح(  ماا ح أي من رهبة هللاح أي من رهبدهم هللا كما قال الناتغة:           
 وقا خفل حىت ما تزيا خمافداي                      هلى وه  يف ذي امل ارة هاق  أي هلى خمافة وه .   
   
 

 4367صفحة : 
 
ةاا  غرياا  الن ااج تايعااه. واملاا لو  يف أداء مثاا  هاا(ا املعااا أن يقااال: لاارهبدهم ماانكم يف صاااورهم أشااا ماان وهاا(ا ترك  

رهبدهم من هللاح فحول هن ه(ا الن ج إف الن ج ال(ي حبك هلةه يف اآليةح لةد تى االتداااء تاامري امل المني اهدماماا تاه 
لدمةةاز ا اول هان الفاها  ملاا فةاه مان خ وصاةة اإلراال ماا  ولةكاون مدعلاق الرهباة ذوات امل المني لدوقا  ت ياهم ولةا يت ا

الدف ة  كما تقرر يف خ وصةة قوله تعاف (واشدع  الرأس شةبا) دون: واشدع  شة  رأسي. ولةد تى حا(  املااا  يف 
  ان أن  تركة  (من هللا)ح إذ الدقاير: من رهباة هللا  ن ح(فاه ال   ان إال إذا كاان موقعاه مد اال تلفاظ (رهباة)ح إذ ال

يقااال: لاارهبدهم أشااا ماان هللا. وا ظاار مااا تقااام هنااا تف ااري قولااه تعاااف (إذا فريااق ماانهم خييااون الناااس كخيااةة هللا أو أشااا 
 خيةة) يف سورة الن اء. 

فالةهود واملنافقون من شا دم أن خيياوا هللا. أماا الةهاود فألدام أها  ديان فهام خياافون هللا و ا(رون هقاان الاا ةا وهقاان  
ة. وأما املنافقون فهم ميركون وهم يعرتفون أبن هللا تعاف هو اإلله ا هظمح وأ ه أوف املوجودات أبن خييى   ه رن اآلخر 

اممة  وهم ال يثبدون البعاا وامازاء فخياةدهم هللا قاصارة هلاى خياةة ها(ان الاا ةا مان خ اف وقحاط واسدئ اال وحناو 
هللا هلةااه وساالم وامل االمني أبن هللا أوقاا  الرهاا  ماانهم يف  فااوس ذلااك ولااةم وراء ذلااك خيااةة. وهاا(ا تيااارة للناايب صاالى 

 هاوهم كما قال النيب صلى هللا هلةه وسلم    رت ابلره  م رية شهر  . 
ووجاه وصاف الرهباة أبداا يف صااورهم اإلشاارة إف أداا رهباة جاا خفةاةح أي أدام يدظااهرون ابالسادعااد حلارن امل االمني  

امل لمون وما هم تدلاك املثاتاة فا طل  هللا رساوله صالى هللا هلةاه وسالم هلاى دخةلادهم فلاةم  ويد اولون ابلي اهة لريهبهم
 قوله (يف صاورهم) وصفا كاشفا. 

وإذ قا ح لل البيارة من اخلرب هن الره  ال(ي يف قلونم ثين هنان الكالم إف م(ماة هاؤالء ا هاااء مان جاراء كاودم  
قلة فقه  فوسهمح ولو فقهوا لكا وا أخو  هلل منهم للناس فنظروا فةما خيل هم  أخو  للناس منهم هلل تعاف أبن ذلك من
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من هقاان الدفاريط يف النظار يف دهاوة الرساول صالى هللا هلةاه وسالم فعلماوا صااقه فن اوا مان هواقا  كفارهم تاه يف الاا ةا 
 واآلخرة فكا ل رهبدهم من امل لمني ه(ك الرهبة م ةبة هلةهم وفاياة للم لمني. 

 ملة معرتضة تني البةان ومبةنه. فام 
واإلشارة ت(لك إف امل(كور من قوله (  ادم أشاا رهباة يف صااورهم مان هللا) واجادالن اسام اإلشاارة لةدمةاز ا مار ا كاوم  

 هلةه أس يةةز لغراتده. 
 والباء لل ببةة واجملرور خرب هن اسم اإلشارةح أي سب  ذلك امل(كور وهو ا دفاء فقاهدهم.  
قحام لفظ (قوم) ملا يؤذن ته من أن هام فقه أ ف هم أمر هرفوا ته رةعا وصار من مقومات قومةدهم ال خيلو هنه أحا وإ 

ماانهمح وقااا تقااام تةااان ذلااك هنااا قولااه تعاااف: (إن يف اخاادال  اللةاا  والنهااار) إف قولااه (آل ت لقااوم يعقلااون) يف سااورة 
 البقرة. 

ام هنااا قولااه تعاااف (فمااا هللاااؤالء القااوم ال يكااادون يفقهااون حااايثا) يف سااورة الن اااءح والفقااه: فهاام املعاااين اخلفةااةح وقااا تقاا 
وقوله (ا ظر كةف   ار  اآل ت لعلهام يفقهاون) يف ساورة ا  عاامح ذلاك أدام تبعاوا دواهاي اخلاو  امليااها وذهلاوا هان 

 اخلو  املغة  غن أت ارهمح وهو خو  هللا فكان ذلك من قلة فهمهم للخفةات. 
قاااتلو كم رةعااا إال يف قاارى حم اانة أو ماان وراء جااار)  هاا(ك امملااة تااال اشاادمال ماان رلااة (  اادم أشااا رهبااة يف (ال ي 

صاروهم من هللا)ح  ن شاة الرهبة من امل لمني تيادم  هلاى شااة الدح ان لقدااهللام إ هامح أي ال يقاارون هلاى قداالكم 
 ا إف (ال(ين كفروا من أه  الكدان). إال يف هاته االحوال والامري املرفوأ يف (يقاتلو كم) هاي

وقوله (رةعا) حوز أن يكون كعا كلهم كقوله تعاف: (إف هللا مرجعكم رةعا) فةكون لليمولح أي كلهام ال يقااتلو كم  
 الةهود واملنافقون إال يف قرى حم نة اخل. 

لفني فإن ذلك قدال من ال يقبعون يف قراهم وحوز أن يكون كعا مدمعنيح أي ال يقاتلو كم جةوشا كي ن جةوش املدحا 
فةكون النفي من با إف ه(ا القةاح أي ال حدمعون هلى قداالكم اجدمااأ امةاوشح أي ال يهاارو كم ولكان يقااتلون قداال 

 دفاأ يف قراهم. 
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حوالح أي ال يقاتلو كم كلهم يف حال واسدثناء (إال يف قرى) هلى الوجه ا ول يف (رةعا) اسدثناء حقةقي من هموم ا   

ماان ا حااوال إال يف حااال الكااون يف قاارى حم اانة اخل. وهااو هلااى الوجااه الثاااين يف (رةعااا) اساادثناء منق اا   ن القدااال يف 
 القرى ووراء امار لةم من أحوال قدال امةوش املد ا اين. 

 ك  فريق يف قريدهمح وإال خايفني مدرتسني.   وهلى كال االحدمالني فالكرم يفةا أدم ال يقاتلون إال مدفرقني 
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واملعا: ال يهارو كمح وإن هاردموهم ال يربزون إلةكم ولكنهم ياافعو كم يف قرى حم نة أو يقااتلو كم مان وراء جاارح  
ذلاوا   أي يف احل ون واملعاق  ومان وراء ا ساوارح وها(ا كناياة هان م اريهم إف اهللازمياة إذ ماا حاورن قاوم يف هقار دارهام إال
 كما قال هلي رضي هللا هنه: وه(ا إطالأ هللام هلى ت مني للرسول صلى هللا هلةه وسلم واملؤمنني ودخاي  ا هااء. 

و(امار) تامدني يف قراءة اممهاور را  جااار. وقارأك اتان كثاري وأتاو همرو(جااار) هلاى اإلفارادح واملاراد امانم ت ااوي  
 امم . 

 ا أبسوار أو خناد . و(حم نة) ممنوهة ممن يريا أخ(ه 
وقرى ابلق ر ر  قريةح ووز ه وق رك هلى غاري قةااس  ن ماا كاان هلاى ز اة فعلاة معدا  الاالم مثا  قرياة حما  هلاى فعاال  

تك ر الفاء مماودا مث : رطوة وركاءح وشكوة وشكاء. ومل ي م  الق ر إال يف كوة تفدح الكا  لغاة وكاوىح وقرياة وقارى 
 ذح يريا خارج هن القةاس. ول(لك قال الفراء: قرى شا

[) اسدئنا  تةاين  ن اإلخبار هان أها  14(أبسهم تةنهم شايا حت بهم رةعا وقلونم شىت ذلك أبدم قوم ال يعقلون] 
الكدان وأ  ارهم أبدم ال يقاتلون امل لمني إال يف قرى حم نة املفةا أدم ال يدفقون هلى جاةش واحاا مد اا اين فةاه مماا 

 ام  أن ي  ل هن موج  ذلك م  أدام مدفقاون هلاى هاااوة امل المني. فة اان أبن تةانهم أبساا شااياا يثري يف  فم ال
 وتااتراح فهم ال يدفقون. 

وافددحل امملة ن(أبسهم) لالهدمام اب خبار هنه أب ه تةنهمح أي مد الط مان تعااهم هلاى تعامل ولاةم أبساهم هلاى  
 امل لمنيح ويف هتكم. 

لبا س يف حماة هم فماا يف أبساهم مان إضارار فهاو مانعكم إلاةهمح وها(ا الرتكةا   ظاري قولاه تعااف ومعا تةانهم: أن ماال ا 
 (رمحاء تةنهم). 

ورلة (حت بهم رةعا) إف آخرهاا اسادئنا  هان رلاة (أبساهم تةانهم شاايا).   اه قاا ي ا ل ال ااي : كةاف ذلاك وحنان  
م يف تاواطنهم خمدلفاون فالراؤهم غاري مدفقاة ال إلفاة تةانهم  راهم مدفقني? ف جة  أبن ظااهر حااهللام حاال اجدمااأ واحتااد وها

  ن تةنهم إحنا وهااوات فال يدعاضاون. 
واخل ان لغري معني  ن النيب صلى هللا هلةه وسلم ال     ذلك. وه(ا تيا ة  للم المني هلاى قدااهللام واالسادخفا   

ويعلموا أن ا مة ال تكون ذات أبس هلى أهاايها إال  جبماهدهم. ويف اآلية ترتةة للم لمني لةح(روا من الدخالف والدااتر
إذا كا ال مدفقااة الاااماير ياارون رأ  مدمااثال يف أصااول م اااحلهما املياارتكةح وإن اخدلفال يف خ وصااةاهتا الااأ ال تاانقمل 

تكااون أصااول م اااحلهاح وال تفاار  جامعدهاااح وأ ااه ال يكفااي يف االحتاااد توافااق ا قااوال وال الدوافااق هلااى ا غااراض إال أن 
 الاماير خال ة من اإلحن والعااوات. 

 والقلون: العقول وا فكارح وإطال  القل  هلى العق  كثري يف اللغة.  
وشىت: ر  شدةل كعا مفار  توزن فعلى مث  قدة  وقدلىح شبهل العقاول املخدلفاة مقاصااها ابمماهاات املدفارقني يف  

 : أدم ال يدفقون هلى حرن امل لمني. جهات يف أدا ال تدالقى يف مكان واحاح واملعا
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وقوله (ذلك) إشارة إف ما ذكر من أن أبسهم تةنهم ومن تيادل قلاونم أي ذلاك م اب  هلاى هاام هقلهام إذ ا  ااقوا   
 إ ى إرضاء خواطر ا حقاد والديفي تني أفرادهم وأمهلوا النظر يف هواق  ا مور واتباأ امل احل ف ضاهوا م احل قومهم. 

أقحاام لفااظ القااوم يف قولااه أبداام قااوم ال يعقلااون إمياااء إف أن ذلااك ماان آاثر ضااعف هقااوهللام حااىت صااارت هقااوهللام   ولاا(لك 
 كاملعاومة فاملراد: أدم ال يعقلون املعق  ال حةح. 

يف وأوثر هنا (ال يعقلون). ويف اآلية الأ قبلها (ال يفقهون)  ن معرفة ملل الديدل يف الرأي وصر  الب س إف امليار   
امل لحة من الوهن والفل يف ساها ا مة معرفة (ميهورة) تني العقالء قال أحا تين  بهاان خياطا  قوماه إذ أزمعاوا هلاى 

 حرن تعاهم:          
 وأن احلزامة أن ت رفوا                      حلي سواان صاور ا س .    
 

 4369صفحة : 
 
 ول هللام فكا ل ه(ك احلالة شقوة هللام ح لل منها سعادة للم لمني. فإمهاهللام سلو  ذلك جعلهم سواء م  من ال هق  
 وقا تقام غري مرة أن إسناد احلكم إف هنوان قوم يؤذن أبن ذلك احلكم كامبلة املقومة للقومةة وقا ذكرته آ فا.  
هااا(ا اخلاااربح [) خااارب مبدااااأ حمااا(و  دل هلةاااه 15(كمثااا  الااا(ين مااان قااابلهم قريباااا ذاقاااوا وابل أمااارهم وهللاااام هااا(ان ألاااةم] 

 فالدقاير: مثلهم كمث  ال(ين من قبلهم قريباح أي حال أه  الكدان املوهود تن ر املنافقني كحال ال(ين من قبلهم قريبا. 
واملراد: أن حاهللام املركبة من الدظاهر ابلب س ما  إضامار اخلاو  مان امل المنيح ومان الدفار  تةانهم وتاني إخاوادم مان أها   

فقني إ هام هناا احلاجاةح ومان أدام ال يقااتلون امل المني إال يف قارى حم انة أو مان وراء جاارح  الكدانح ومن خ(الن املنا
ك ال ال(ين كا وا من قبلهم يف زمن قري  وهم تناو النااري فاإدم أظهاروا االسادعااد للحارن وأتاوا اماالءح فلام  اارتوا إال 

ف امااالء ومل ياانفعهم املنااافقون وال إخااوادم ماان أهاا  يف قااريدهم إذ ح اانوها وقبعااوا فةهااا حااىت أهةاااهم احل ااار فاضاا روا إ
 الكدان. 

 وهن ماها أن (ال(ين من قبلهم) امليركون يوم تار.  
 و(من) زاياة لد كةا ارتباط الظر  تعامله.  
وا د   (قريباا) هلاى الظرفةاة مدعلقاا ابلكاون املاامر يف قولاه (كمثا )ح أي كحاال كااين قريا ح أو ا د ا  هلاى احلاال  

 (ال(ين) أي القوم القري  منهمح كقوله (وما قوم لوط منكم تبعةا).  من
والوابل أصله: وخامة املرهى امل دل( ته للماشةة يقال: كأل وتة ح إذا كان مرهى خارا (حلوا) هتش إلةه اإلتا  فةحب هاا  

تا  ترامال هلاى مرهاى وتةا  وميرضها أو يقدلهاح فيبهوا يف إقاامهم هلى حرن امل لمني م  امها  تعاقباة تلاك احلارن  
 فهلكل وأثبل ال(و  هلى طريقة املكنةة وختةةلهاح فكان ذكر (ذاقوا) م  (وابل) إشارة إف ه(ك االسدعارة. 

و(أمرهم) ش دم وما دتروك وح بوا له ح اته وذلك أدم أوقعوا أ ف هم يف امالء وتار  الاا ر وماا فةهااح أي ذاقاوا ساوء  
 أهماهللام يف الا ةا. 
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ضامري (وهللاام هاا(ان ألاةم) هاياا إف (الاا(ين مان قاابلهم) أي ز دة هلاى ماا ذاقااوك مان هاا(ان الاا ةا ابماالء ومااا فةاه ماان و  
 ميقة هلى اال فم وا ج اد هللام ه(ان ألةم يف اآلخرة هلى الكفر. 

فكاان هاقبدهماا [ 16(كمث  الية ان إذ قال لإل  ان اكفر فلما كفر قال إين تريء منك إين أخاا  هللا رن العااملني] 
[) ها(ا مثا  آخار ملمثا  آخارح ولاةم ماثال منااما إف املثا  الا(ي 17أدماا يف الناار خالااين فةهاا وذلاك جازاء الظااملني]

 قبله   ه لو كان ذلك لكان مع وفا هلةه ابلواوح أو ن(أو) كقوله تعاف (أو ك ة  من ال ماء). 
) كمااا يف ااح هنااه قولااه يف آخاارك (فكااان هاقبدهمااا أدمااا يف النااار) والوجااه: أن هاا(ا املثاا  مد اا  تقولااه (وهللااام هاا(ان ألااةم 

اآليةح أي مقلهم يف ت بةبهم   ف هم ه(ان اآلخرة كمث  الية ان إذ يوسوس لإل  ان أبن يكفر مث يرتكه ويرتأ منه فال 
 يندف  أحامها ت احبه ويقعان معا يف النار. 

 لةم) أي يف اآلخرة. ف ملة (كمث  الية ان) حال من ضمري (وهللام ه(ان أ 
 والدعريف يف (الية ان) تعريف امنم وك(لك تعريف (اإل  ان). واملراد ته اإل  ان الكافر.  
ومل تاارد يف اآلخاارة حادثااة معةنااة ماان وسوسااة اليااة ان إل  ااان معااني يف الااا ةاح وكةااف يكااون ذلااك وهللا تعاااف يقااول :   

لعاااملني)ح وهاا  ياادكلم اليااة ان ماا  الناااس يف الااا ةا فااإن ظاااهرة قولااه (فلماا كفاار قااال إين تااريء منااك إين أخااا  هللا رن ا
(قال إين تريء منك) أ اه يقولاه لإل  اانح وإماا احدماال أن يقولاه يف  ف اه فهاو احدماال تعةاا. فااحلق: أن قاول الياة ان 

كاان يل هلاةكم مان   ه(ا هو ما يف آية (وقال الية ان ملا قاي ا مر إن هللا وهااكم وهاا احلاق ووهااتكم فا خلفدكم وماا
سااال ان إال أن دهاااوتكم فاساااد بدم يل فاااال تلوماااوين ولوماااوا أ ف اااكم ماااا أان ك ااارخكم وماااا أ ااادم ك ااارخي إين كفااارت كاااا 

 أشركدون من قب ) يف سورة إتراهةم. 
وقا حكى اتان هبااس وغريمهاا مان ال الف يف ها(ك اآلياة ق اة راها  حبكاياة خمدلفاة جعلال ك داا املاراد مان اإل  اان يف  

ه(ك اآلية. ذكرها اتن جرير والقرطيب وضعف اتن ه ةة أسا ةاها فلئن كا وا ذكروا الق اة فإمناا أرادوا أداا ت الح مثااال ملاا 
 يق  من الية ان لإل  ان كما مال إلةه اتن كثري. 

   
 

 4370صفحة : 
 
الياة ان ياوم القةاماة: إين تاريء مناكح فاملعا: إذ قال لإل  ان يف الا ةا اكفر فلما كفر وواىف القةامة هلاى الكفار قاال   

 أي قال ك  شة ان لقرينه من اإل م إين تريء منك طمعا يف أن يكون ذلك من ةه من الع(ان. 
ففي اآلية إحاز ح(  ح(  فةها مع وفات مقارة تعا شرط (مل ) هي داخلة يف اليرط إذ الدقاير: فلما كفر واسادمر  

ن الية ان أضله قاال الياة ان: إين تاريء مناك اخل. وها(ك املقاارات ما خوذة مان هلى الكفر وجاء يوم احلير واهد(ر أب
آ ت أخرى مث  آية سورة إتراهةم وآية سورة  . (قال قريناه رتناا ماا أطغةداه) اآلياة. وظااهر أن ها(ك ا اجاة ال تقا  إال يف 

 يوم امزاء وتعا موت الكافرهلى الكفر دون من أسلموا. 
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دما خالاين فةها) مان ياام املثا . أي كاان هاقباة املثا  نماا خ ارادما معاا. وكا(لك تكاون هاقباة وقول (فكان هاقبدها أ 
 الفريقني املمثلني أدما خايبان فةما دترا وكادا للم لمني. 

ورلااة (وذلااك جاازاء الظاااملني) تاا(ية ح واإلشااارة اف مااا يااال هلةااه (فكااان هاقبدهمااا أدمااا يف النااار) ماان معاااح فكا اال  
دهمااا سااوأى والعلقبااة ال ااوأى جاازاء رةاا  الظاااملني املعداااين هلااى هللا وامل االمنيح فكمااا كا اال هاقبااة الكااافر وشااة ا ه هاقب

 هاقبة سوء ك(لك لكون هاقبة املمثلني نما وقا اشرتكا يف ظلم أه  اخلري واهللااى. 
[) ا دقاال مان االمدناان 18 خباري كاا تعملاون](  أيها ال(ين آمنوا اتقوا هللا ولدنظر  فم ماا قاامل لغاا واتقاوا هللا إن هللا 

هلى امل لمني كا ي ر من فدح قرية تين الناري تاون قدالح وما أفاء هللا هلى رسوله صالى هللا هلةاه وسالم مانهمح ووصاف 
كا(لك ما جرى من خةبدهم وخةبة أملهم يف   رة املنافقنيح ومن اإلي(ان أبن هاقبة أها  القارى الباقةاة كعاقباة أساالفهم. و 

موقف أ  ارهم معهم اف ا مر تدقوى هللا شكرا له هلى ما منح وما وها من صااد  الوهاا فاإن الياكر جازاء العباا هان 
  عمة رته إذ ال ي د ة  جزاء غري ذلك ف قب  هلى خ ان ال(ين آمنوا اب مر تدقوى هللا. 

ن ماان مناااف  الااا ةاح أهقبااه تداا(كريهم ابإلهااااد وملااا كااان مااا تااامنده ال ااورة ماان  يةااا هللا إ هاام وفااةمل  عمااه هلااةهم كااا 
 لآلخرة تقوله (ولدنظر  فم ما قامل لغا) أي لدد م  ك   فم فةما قامده لآلخرة. 

ورلة (ولدنظر  فم ما قامل لغا) ه ف أمر هلى أمر آخر. وهي معرتضة تني رلة (اتقوا هللا) ورلة (إن هللا خبري كا  
مقااام اإلضاامار  ن مقداااى الظاااهر: وا ظااروا مااا قااامدمح فعااال هاان اإلظهااار لق ااا  تعملااون). وذكاار ( فاام) إظهااار يف
 العموم أي لدنظروا وتنظر ك   فم. 

وتنكري ( فم) تفةا العماوم يف ساةا  ا مارح أي لدنظار كا   فامح فاإن ا مار والااهاء وحنومهاا كاليارط تكاون النكارة يف  
 ن أحا من امليركني اسد ار  ف جرك) وكقول احلريري:          سةاقها مث  ما هي يف سةا  النفي كقوله تعاف (وإ

   أه  ذا املغا وقةدم ضرا  أي ك  ضر  وإمنا ملا يعر  تالم الدعريف هلى العموم لئال يدوهم  فم معهودة.   
الغااح  ن الغاا هاو  واطلق (غا) هلى الزمن امل دقب  مازا لدقريا  الازمن املدقبا  مان البعةاا ملالزماة اقارتان الازمن ملفهاوم 

 الةوم املوايل للةوم ال(ي فةه املدكلم فهو أقرن أزمنة امل دقب  كما قال قراد تن أجاأ:          
فإن يك صار ه(ا الةوم وف                      فإن غاا لناظارك قاري  وه(ا اجملاز شااي  يف كاالم العارن يف لفاظ  غاا    

 وأخواته قال زهري:           
وأهلم هلم الةوم وا مم قبلاه                      ولكنين هن هلام ماا يف غاا هام يرياا ابلةاوم ابلازمن احلاضارح واب مام   

 الزمن املاضيح وابلغا الزمن امل دقب . 
 وتنكري  غا  للدعظةم والدهوي ح أي لغا ال يعر  كنهه.  
 القةامةح أي  ج  اال دفاأ ته. والالم يف قوله (لغا) الم العلةح أي ما قامده  ج  يوم  
والدقا،: م دعار للعم  ال(ي يعم  لدح ة  فاياته يف زمن آت شبه ق ا اال دفااأ تاه يف امل ادقب  تدقاا، مان  ا  يف  

املنزل قب  ورود ال ايرين الةه من جةش أو سفر لةهيء هللام ما ي لح أمرهمح ومنه مقامة امةش وتقا، الرايا قب  القافلة. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



عاف: (وما تقاموا   ف كم من خري جتاوك هنا هللا) ويقال يف ضاك: أخرح إذا تر  هم  شيء قال تعاف: (هلمل قال ت
  فم ما قامل وأخرت). 

   
 

 4371صفحة : 
 
وإهادة (واتقو هللا) لةبين هلةه (إن هللا خبري كا تعملون) فةح   الرتط تني الدعلة  واملعل  إذ وق  تةنهماا ف ا  (ولدنظار   

 فم ما قامل لغا) وإمنا أهةا ت ريق الع ف لز دة الد كةا فإن الدوكةا اللفظي يؤتى ته  رة مع وفا كقوله تعاف: (أوف 
 لك ف وف مث أوف لك ف وف) وقوله (كال سو  تعلمون مث كال سو  تعلمون). وقول هاي تن زيا. 

 وألفى قوهللاا ومةنا  .   
 الدوكةا حع  كالد سةم لز دة االهدمام ابملؤكا. وذلك أن يف الع ف إيهام أن يكون  
 ف ملة (إن هللا خبري كا تعملون) تعلة  لل ا هلى تقوى هللا وموق  (إن) فةها موق  الدعلة .  
وحوز أن يكون (اتقوا هللا) امل(كور أوال مراد ته الدقوى كعا اخلو  من هللا وهي الباهثة هلى العم  ول(لك أرد  تقولاه  

نظر  فم ما قامل لغا) ويكون (اتقوا هللا) امل(كور اث ةا مراد ته الاوام هلى الدقاوى ا وفح أي ودوماوا هلاى الدقاوى (ولد
هلى حا قوله تعاف: (  أيها الا(ين آمناوا آمناوا ابهلل ورساوله) ولا(لك أرد  تقولاه (إن هللا خباري كاا تعملاوت) أي كقااار 

ال تكو وا كال(ين   وا هللا ف ساهم أ ف هم) أي أمهلوا الدقوى تعا أن تقلاوها كماا اجدهادكم يف الدقوىح وأرد  تقوله (و 
سة يت أدم املنافقون فاإدم تقلااوا اإلساالم وأضااهوك قاال تعااف: (  اوا هللا فن اةهم إن املناافقني هام الفاساقون). ويف قولاه 

كاااون امملاااة م اادقلة تاااااللدها أس اسااادقالل مااارى (إن هللا خبااري كاااا تعملاااون) إظهااار اسااام اماللاااة يف مقاااام اإلضاامارح فد
 ا مثال ولرتتةة املهاتة يف  فم املخاطبني. 

[) تعااا أن أماار املااؤمنني تدقااوى هللا وإهااااد 19(وال تكو ااوا كالاا(ين   ااوا هللا ف   ااةاهم أ ف ااهم أولئااك هاام الفاسااقون] 
اف  هن الدقوىح وذلك يفاي اف الف و . وجيء يف العاة لآلخرة أهقبه ن(ا النهي حت(يرا هن اإلهراض هن الاين والدغ

النهااي تنهااةهم هاان حالااة قااوم حتققاال فااةهم هاا(ك ال االة لةكااون النهااي هاان إضاااهة الدقااوى م ااورا يف صااورة حم وسااة قااوم 
 حتققل فةهم تلك ال لة وهم ال(ين أهرضوا هن الدقوى. 

 النفا  ال(ي تلبم ته فريق ممن أظهروا اإلسالم يف وه(ا اإلهراض مرات  قا تندهي إف الكفر ال(ي تلبم ته الةهود وإف 
أول سين اهللا رةح وظاهر املوصول أ ه ل ايفة معهودة فةحدم  أن يراد ن(ال(ين   وا هللا) املنافقني  دم كا وا ميركني ومل 

ل. وهاارب هاانهم يهداااوا للدوحةااا ناااى اإلسااالم فعاارب هاان النفااا  تن ااةان هللا ال ااه جهاا  ت اافات هللا ماان الدوحةااا والكمااا
 ابلفاسقني قوله تعاف: (  وا هللا فن ةهم إن املنافقني هم الفاسقون) يف سورة تراءةح فدكون ه(ك اآلية انظرة إف تلك. 

و دم  أن يكون املراد نم الةهود  دم أضاهوا دينهم ومل يقبلوا رسالة هة ى هلةاه ال االم وكفاروا كحماا صالى هللا هلةاه  
 وسلم. 
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  وا دين هللا ومةثاقه ال(ي واثقهم تهح قال تعاف (وأوفاوا تعهااي أو  تعهااكم وإ ي فاارهبون وآمناوا كاا أ زلال  فاملعا: 
 م اقا ملا معكم). 

وقا أطلق   ةادم هلى الرت  واإلهراض هن هما أي فن وا دالي  توحةا هللا ودالي  صفاته ودالي  صا  رسوله صالى  
 كالم تدقاير ح(  ماا  أو ماافني. هللا هلةه وسلم وفهم كداته فال

ومعا (أ  اهم أ ف هم) أن هللا مل خيلق يف مااركهم الدف ن لفهم اهللااي اإلسالمي فةعلموا كا ين ةهم من ه(ان اآلخرة  
وملااا فةااه صااالحهم قااي الااا ةاح إذ خاا(هللام ت(ت(تااة آرايهاام ف صاابح الةهااود يف قباااة امل االمني خيرجااودم ماان د رهاامح وأصاابح 

 قون ملموزين تني الةهود ابلغار و قمل العها وتني امل لمني ابالحدقار واللعن. املناف
وأشااعر فاااء الد ااب  أبن إ  اااء هللا إ هاام أ ف ااهم م ااب  هلااى   ااةادم دياان هللاح أي ملااا أهرضااوا هاان اهللااااى تك اابهم   

 وارادهتم هاقبهم هللا أبن خلق فةهم   ةان أ ف هم. 
عاف (كال(ين   وا هللا) دون أن يقال:   وك السدفظاأ ه(ا الن ةان فعلق ابسم هللا الا(ين وإظهار اسم اماللة يف قوله ت 

 خلقهم وأرشاهم. 
والق ر امل دفاد من ضمري الف   يف قوله (أولئك هم الفاسقون) ق ار ادهاايي للمبالغاة يف وصافهم تيااة الف اق حاىت   

 ك ن ف ق غريهم لةم تف ق يف جا   ف قهم. 
 للديهري نم ن(ا الوصف. واسم اإلشارة  
والف ق: اخلروج من املكان املوضوأ للييء فهو صفة ذم غالبا   ه مفارقة للمكان الاليق ابليايءح ومناه قةا : ف اقل  

 الرطبة إذا خرجل من قيرهاح فالفاسقون هم اآلتون تفواحش ال ةئات وم اوي ا همال وأهظمها اإلشرا . 
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هاام الفاسااقون) م ااد  فة اساادئنافا تةا ةااا لبةااان اإلنااام الاا(ي أفااادك قولااه (ف   اااهم أ ف ااهم) كاا ن ال ااام   ورلااة (أولئااك  

س ل: ماذا كان إثر إ  اء هللا إ هم أ ف هم? ف جة  أبدم تلغوا ت ب  ذلك مندهى الف ق يف ا همال ال ةئة حىت حق 
 هلةهم أن يقال: إ ه ال ف ق تعا ف قهم. 

[) ت(ية  مملة (  أيها ال(ين آمنوا اتقوا هللا 20ن النار وأصحان امنة أصحان امنة هم الفايزون](ال ي دوي اصحا 
ولدنظر  فم ما قامل لغا) اخل.   ه جام  خلالصة هاقبة احلالني: حال الدقوى واالسدعااد لآلخرةح وحال   ةان ذلك 

 هللام. وإمهالهح ولكال الفريقني هاقبة همله. وييم  الفريقني وأمثا
وامملة أياا ف(لكة ملا قبلها من حال املدقني وال(ين   وا هللا و  وا أ ف هم  ن ذكر مث  ه(ا الكالم تعا ذكر أحاوال  

املدحااث هنااه يكااون يف الغالاا  للدعاريمل تاا(لك املدحاااث هنااه كقولاك هناااما تاارى أحاااا ياؤذي الناااس  امل االم ماان ساالم 
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ناية هن كون املؤمنني هم أصاحان امناةح وكاون الا(ين   اوا هللا هام أها  الناار امل لمون من ل ا ه وياك  ح فمعا اآلية ك
 فدامنل اآلية وهاا للمدقني ووهةاا للفاسقني. 

 واملراد من  في االسدواء يف مث  ه(ا الكناية هن البون تني اليةئني.  
 ال موأل:          وتعةني املفا  من اليةئني موكول إف فهم ال ام  من قرينة املقام كما يف قول  
 فلةم سواء هامل وجهول وقول أيب حزام غال  تن احلارث العكلي:            
وأهلم أن ت الةما وتركاا                      لاال مدياانان وال ساواء ومناه قولاه تعااف (لة اوا ساواء) تعاا قولاه (ولاو آمان   

ة قايمة). وقا يرد  كا يال هلى جهة الدفااة  كماا يف قولاه أه  الكدان لكان خريا هللام) اآلية. وقة  قوله (من أه  أم
تعاف (ال ي دوي منكم من أ فق من قبا  الفادح وقاتا  أولئاك أهظام درجاة مان الا(ين أ فقاوا مان تعاا وقااتلوا). وقولاه هناا 

 لن اء. (أصحان امنة هم الفايزون)ح وتقام يف قوله تعاف (ال ي دوي القاهاون من املؤمنني) اآلية يف سورة ا
وأمااا ماان ذهاا  ماان هلماااء ا صااول إف تعمااةم حنااو(ال ي اادوون) ماان قولااه تعاااف (أفماان كااان مؤمنااا كماان كااان فاسااقا ال  

ي دوون) فاسدالوا ته هلى أن الفاسق ال يلي والية النكا ح وهو اسداالل اليافعةة فلاةم ذلاك كرضايح وقاا أابك احلنفةاة 
 وام . ووافقهم  ج الاين ال بكي يف غري ر  ام

والق ر امل دفاد من ضمري الف   يف قوله تعاف (أصحان امنة هم الفايزون) ف ر ادهايي  ن فوزهم أتاي فوز غريهم  
 تبعمل أمور الا ةا كالعام. 

(لاااااو أ زلناااااا هااااا(ا القااااارآن هلاااااى جبااااا  لرأيداااااه خاشاااااعا مد ااااااها مااااان خياااااةة هللا وتلاااااك ا مثاااااال  اااااارنا للنااااااس لعلهااااام  
ر امل لمني من الوقوأ يف مهواة   ةان هللا الأ وق  فةها الفاسقون وتوها الا(ين   اوا هللا ابلناارح [) ملا ح(21يدفكرون]

وتااني حاااهللام أبن اليااة ان سااول هللااام الكفاار. وكااان القاارآن داال هلااى م ااالك اخلااري وحماا(را ماان م ااالك الياارح ومااا وقاا  
ةادم هللا تعااف ا دقا  الكاالم إف الدنوياه ابلقارآن وهاياه الفاسقون يف اهللالكة إال من جراء إمهاهللام الداير فةهح وذلاك مان   ا

البني ال(ي ال ي ر  الناس هنه إال أهواءهم ومكاترهتمح وكان إهراضاهم هناه أصا  اسادمرار ضاالهللام وشاركهمح ضارن هللاام 
 ه(ا املث  تع ةبا من ت لبهم يف الاالل. 

ل الكااالم يف غارض فاادح قارى الةهااود وماا ينااال املناافقني ماان ويف ها(ا اال دقااال إيا(ان اب دهاااء ال اورة   ااه ا دقاال تعااا طاو  
 جرايه من خ ران يف الا ةا واآلخرة. 

 و(ه(ا القرآن) إشارة إف املقاار ال(ي  زل منهح وهو ما هرفوك وتلوك ومسعوا تالوته.  
هللام وال كلفاة هلاةهم يف تااترك وفاياة اإلتةاان ابسام إشاارة القريا  الدعاريمل هللاام أبن القارآن غاري تعةاا هانهم. وأ اه يف مدنااو   

 ولكنهم ق اوا اإلهراض هنه. 
وه(ا مثا  سااقه هللا تعااف كماا دل هلةاه قولاه (وتلاك ا مثاال) اخل. وقاا ضارن ها(ا ماثال لق اوة الا(ين   اوا هللا وا دفااء  

  ثرهم تقوارأ القرآن. 
 جتيء يف اليروط املفروضة. واملراد ابمب : حقةقدهح  ن الكالم فرض وتقاير كما هو مقداى (لو) أن  
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فامب : مثال  شا ا شةاء صالتة وقلة  ثر كا يقرهه. وإ زل القرآن م دعار للخ ان ته. هرب هنه ابإل زال هلاى طريقاة  
 الدبعةة تيبةها لير  الييء تعلو املكانح وإلتالغه للغري   زال الييء من هلو. 
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ابلقرآن جبالح وكان امب  يفهم اخل ان لد ثر   ان القرآن  ثرا انشئا من خيةة هلل خيةة  واملعا: لو كان املخاط   

 تؤثرها فةه معاين القرآن. 
واملعا: لو كان امب  يف موض  هؤالء ال(ين   وا هللا وأهرضوا هن فهم القارآن ومل يدعظاوا كواهظاه التعاظ امبا  وت ااأ  

 . صخرك وترته من شاة  ثرك  يةة هللا
وضرن الد ااأ ماثال ليااة اال فعاال والدا ثر  ن مندهاى  ثار ا ج اام ال البة أن تنياق وتد ااأ إذ ال   ا  ذلاك هللااا  

 ت هولة. 
 واخليوأ: الد  طؤ والركوأح أي لرأيده ينزل أهالك إف ا رض.  
 والد اأ: الديققح أي لدزلزل وتيقق من خوفه هللا تعاف.  
ري معني فاةعم كا  مان ي ام  ها(ا الكاالم والرؤياة ت اريةح وهاي منفةاة لوقوههاا جاوااب حلار  (لاو) واخل ان يف (لرأيده) لغ 

 االمدناهةة. 
 واملعا: لو كان ك(لك لرأيل امب  يف حالة اخليوأ والد اأ.  
 يف كالماه ورلة (وتلك ا مثال  ارنا للناس) ت(ية   ن ماا قبلهاا ساةق م اا  املثا  فا(ي  أبن ا مثاال الاأ ياارنا هللا 

مث  املث  أراد منها أن يدفكروا فإن مل يدفكروا نا فقا سح  هلةهم هناادهم ومكااترهتمح فاإلشاارة تدلاك إف مماوأ ماا مار 
 هلى أمساههم من ا مثال الكثريةح وتقاير الكالم: ضرتنا ه(ا مثالح وتلك ا مثال  ارنا للناس. 

لوض  كما يقال: ضرن تةداح وقا تقام تةان ذلك هنا قوله تعااف (إن هللا وضرن املث  سوقهح أطلق هلةه الارن كعا ا 
 ال ي دحي أن يارن مثال ما) يف سورة البقرة. 

[) ملااا تكاارر يف هاا(ك ال ااورة ذكاار اساام هللا 22(هااو هللا الاا(ي ال إلااه إال هااو هااامل الغةاا  واليااهادة هااو الاارمحن الاارحةم] 
رون تاا(كر اساام اماللااة وساال هياارة ماارة تاا(كر ضاامريك الظاااهرح أو صاافاته وضاامايرك وصاافاته أرتعااني ماارة منهااا أرتاا  وهياا

 العلةة. وكان ما تامنده ال ورة دالي  هلى هظةم قارة هللا وتاي  ت رفه وحكمده. 
وكان ما حوته ال ورة االهدبار تعظةم قارة هللا إذ أيا النيب صلى هللا هلةه وسلم وامل لمني و  رهم هلى تين الناري ذلك  

ر اخلار  للعادةح وذكر ما ح  ابملنافقني أ  ارهم وأن ذلك  دام شااقوا هللا ورساوله وذلاك ابلثنااء هلاى املاؤمنني ابهلل الن 
ورسوله صلى هللا هلةه وسلم ال(ين   روا الاينح مث ا مر ت اهة هللا واالسدعااد لةمو امزاءح والدح(ير مان الا(ين أهرضاوا 

خدم ذلك ابلد(كري ابلقرآن الاال هلى اخلريح واملعر  تعظمة هللا املقداةة شاة خيةده هن كدان هللا ومن سوء هاقبدهمح و 
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هقاا  ذلااك تاا(كر طايفااة ماان هظااةم صاافات هللا ذات اآلاثر العاياااة يف ت اارفاته املناساابة لغاارض ال ااورة ز دة يف تعريااف 
وز دة يف إرهاان املعا ااين املعرضاني مان  املؤمنني تعظمده املقدااةة للمزياا مان خياةده. وابل افات احل اا املوجباة  بداهح

صفات ت يه وجربوتهح ول(لك ذكر يف ه(ك اآل ت اخلواس لل ورة من صفاته تعاف ما هو خمدلف الدعلق واآلاثر للفريقني 
 حظ ما يلةق ته منها. 

شاادملل هلةااه ويف غااون ذلااك كلااه دالياا  هلااى ت االن إشااراكهم ن? أصاانامهم. وساان(كر مراجاا  ها(ك ا مساااء إف مااا ا 
 ال ورة فةما أييت. 

فامري الغةبة الواق  يف أول امملة هايا إف اسم اماللة يف قوله تعاف (أييها ال(ين آمناوا اتقاوا هللا)ح و(هاو) مبدااأ واسام  
 اماللة خرب هنه (ال(ي) صفة السم اماللة. 

ق ود اإلخبار هن الامري ن(ال(ي ال إله إال وكان مقداى الظاهر االقد ار هلى الامري دون ذكر اسم اماللة  ن امل 
هااو) وكااا تعااا ذلااك ماان ال اافات العلةاااح فااامم  تااني الااامري ومااا ي اااوي معااادة اهدبااار أبن اساام اماللااة حماا  صاافات 

 الكمال  ن أصله اإلله ومالول اإلله يقداي ر  صفات الكمال. 
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يكون الكالم اسدئنافا ق ا منه تعلةم امل لمني ه(ك ال فات لةدب روا فةها وللرد وحوز أن حع  الامري ضمري الي ن و   

هلى امليركني إشراكهم ت اح  ه(ك ال فات معه أصنافا لةم لواحا منها سيء من مث  ه(ك ال فاتح ول(لك خدمة 
ل منه هظةمةح وهي منه الفادح طايفة منها جبملة (سبحان هللا هما ييركون)ح لدكون خايا هللا(ك ال ورة املةلة الأ تامن

الواق  والقدح املة ر يف امل دقب ح ال جرم أ ه حقةق أبن يعرفوا جالي  صفاته الأ لدعلقادا آاثر يف ا حوال احلاصلة والاأ 
سدح   من ه(ك الفدو  ولةعلم امليركون والكاافرون مان الةهاود أدام ماا تعاقبال هازايمهم إال مان جاراء كفارهم. وملاا كاان 

ه(ك ال فات هظةما انس  أن تفددح امملة تامري اليا نح فةكاون اسام اماللاة مبدااأ والا(ي ال إلاه إال هاو خارب. ش ن 
 وامملة خرب هن ضمري الي ن فةكون اسم اماللة مبداأ وال(ي ال إله إال هو خرب وامنلة خربا هن ضمري الي ن. 

(ال(ي ال إله إال هو) وهي ا ص  فةما يدبعها من ال فات. واتدائ يف ه(ك ال فات العلةة ت فة الوحا ةة وهي مالول  
 ول(لك كثر يف القرآن ذكرها هق  اسم اماللة كما يف آية الكرسي. وفاحتة آل همران. 

وثين ت فة هامل الغةا   داا الاأ تقدااةها صافة اإلهللاةاة إذ هلام هللا هاو العلام الواجا  وهاي تقدااي را  ال افات إذ ال  
لم الواج  إال ابل فات ال لبةةح وإذ هو يقداي ال فات املعنويةح وإمنا من مدعلقات هلمه أمور الغة  تدقوم حقةقة الع

  ه فار  ته هلم هللا تعاف هلم غريكح وذكر معاه هلام الياهادة لالحارتاس تاوهم أ اه يعلام احلقاايق العالةاة الكلةاة فقاط كماا 
 (الغة  واليهادة) لالسدغرا . أي ك  غة  وشهادةح وذلك مما ذه  إلةه فريق من الفالسفة ا قامني و ن الدعريف يف
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ال يياركه فةه غريك. وهو هلم الغة  واليهادةح أي الغاي  هان إح ااس النااس وامليااها هللاام. فاملق اود فةهاا كعاا اسام 
 الفاه ح أي هامل ما ظهر وما غان هنهم من ك  غاي  يدعلق ته العلم هلى ما هو هلةه. 

 الغة  واليهادة لالسدغرا  احلقةقي. والدعريف يف  
ويف ذكاار الغةاا  إمياااء إف ضااالل الاا(ين ق ااروا أ ف ااهم هلااى املياااهاات وكفااروا ابملغةبااات ماان البعااا واماازاء وإرسااال  

الرس ح أما ذكر هلم اليهادة فددمةم هلى أن امليركني يدومهون هللا ال ي ل  هلى ما خيفو ه. قال تعاف (وما كندم ت ادرتون 
 ييها هلةكم مسعكم وال أت اركم) إف قوله (من اخلاسرين). أن 
وضاامري (هااو الرمحااان الاارحةم) ضاامري ف اا  يفةااا ق اار الرمحااة هلةااه تعاااف لعااام االهدااااد ترمحااة غااريك لق ااورها قااال تعاااف  

ة وت اعني (ورمحأ وسعل ك  شيء). وقال النيب صلى هللا هلةه وسلم  جع  هللا الرمحة يف ماياة جازء ف م اك هنااك ت اع
جزءا وأ زل يف ا رض جزءا واحاا. فمن ذلك امزء يرتاحم اخللق حىت ترف  الفرس حافرها هن ولاها خيةة أن ت ةبه  . 

 وقا تقام الكالم هلى (الرمحان والرحةم) يف سورة الفاحتة. 
أحااوال خلقااه  ووجااه تعقةاا  صاافة همااوم العلاام ت اافة الرمحااة أن همااوم العلاام يقداااي أن ال يغةاا  هاان هلمااه شاايء ماان 

وحاجدهم إلةهح فهو يرحم ا داجني إف رمحده ويهم  املعا اين إف هقان اآلخرةح فهو رمحان نم يف الا ةاح وقا كثر إتباأ 
 اسم اماللة ت فأ (الرمحان الرحةم) يف القرآن كما يف الفاحتة. 

بار املدكارب) القاول يف ضامري (هاو) كاالقول يف  ظاريك (هو هللا ال إله إال هو امللك القاوس ال لم املؤمن املهةمن العزيز ام 
 يف امملة ا وف. وه(ا تكرير لالسدئنا   ن املقام مقام هظةم وهو من مقامات الدكريرح وفةه اهدمام ت فة الوحاا ةة. 

يفااة معةنااة ماان و(امللااك): احلاااكم يف الناااسح هلااى اإلطااال  إال هللا تعاااف وأمااا وصااف غااريك ابمللااك فهااو ابإلضااافة إف طا 
 الناس. وهق  وصفا الرمحة توصف (امللك) لإلشارة إف أن رمحده فا  وأ ه م لق الد ر  كما وق  يف سورة الفاحتة. 

و(القاوس) تام القا  يف ا ف حح وقا تفادح القاا  قاال اتان جاين: فعاول يف ال افة قلةا ح وإمناا هاو يف ا مسااء مثا   
و  ابلفاادحح وقااال ثعلاا  مل ياارد فعااول تااام أولااه إال القاااوس وال اابو . وزاد غااريك تنااور وساافود وهبااود. وذكاار سااةبويه ال ااب

ال(رو ح وهو ذابن أمحر مدق   احلمرة ت واد ييبه الزتور. وي مى يف اص ال  ا طباء ذابن اهللانا. وماا هااامها مفداو  
 ا امسني. مث  سفود وكلون. وتنور ومسور وشبوط  صنف من احلوت  وك  ه يريا أن سبو  وقاوس صار 
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وهق  ن(القاوس) وصف (امللك) لالحرتاس إشارة إف أ ه منزك هن  قايمل امللو  املعروفة من الغرورح واالسرتسال يف   

 اليهوات وحنو ذلك من  قايمل النفوس. 
لوصافح أي ذو ال االمح و(ال الم) م ار كعا امل املة وصف هللا تعاف ته هلى طريقة الوصاف ابمل اار للمبالغاة يف ا 

أي ال ااالمةح وهااي أ ااه تعاااف سااامل اخللااق ماان الظلاام وامااور. ويف احلااايا  إن هللا هااو ال ااالم  ومنااه ال ااالم. وناا(ا ظهاار 

This file was downloaded from QuranicThought.com



تعقة  وصف (امللاك) توصاف (ال االم) فإ اه تعاا أن هقا  ن(القااوس) للااللاة هلاى  زاهاة ذاتاهح هقا  ن(ال االم) 
لاقح وها(ا احارتاس أيااا.و(املؤمن) اسام فاها   ان آمان الا(ي مهزتاه للدعاياةح أي جعا  للااللة هلى العال يف معاملده اخل

 غريك آمنا. 
فاهلل هو ال(ي جع  ا مان يف غال  أحوال املوجوداتح إذ خلق  ظام املخلوقات تعةااا هان ا خ اار وامل ااءنح وإمناا  

وياحمل أدانهاح وقا  يت من جراء أفعال  تعرض للمخلوقات للم اي  تعوارض ترتك  من تقارن م احلح فريج  أقواها
 الناس. 

وذكر وصف (املؤمن) هق  ا وصا  الأ قبله إيام لالحرتاس مان تاوهم وصافه تعااف ن(امللاك) أ اه كاامللو  املعاروفني  
هااة ابلنقااايع. ف فةااا أوال  زاهااة ذاتااه توصااف (القاااوس)ح و زاهااة ت اارفاته املغةااة هاان الغااار والكةااا توصااف (املااؤمن)ح و زا

 ت رفاته الظاهرة هن امور والظلم توصف (ال الم). 
 و(املهةمن): الرقة  تلغة قريشح واحلافظ يف لغة تقةة العرن.  
واخدلف يف اشدقاقه فقة  ميدق من أمن الااخ  هلةه مهزة الدعاية ف ار ءامن وأن وزن الوصف مؤمين قلبل مهزته هاءح  

االمسةة تق   النظر هن معاا ا مانح حبةاا صاار كاالسام اماماا. وصاار  ولع  موج  القل  إرادة  قله من الوصف إف
معناك: رق :  أال ترى أ ه مل يبق فةه معا إال من الا(ي يف املاؤمن ملاا صاار امساا للرقةا  واليااها  ح وهاو قلا  اندر مثا  

ون ووز اه مفعلا  اسام فاها  مان قل  مهزته: أرا  إف اهللااء فقالوا: هرا ح وقا وضعه اموهري يف ف   اهللامزة مان ابن النا
آماان مثاا  ماااحرجح فد ااريفه مااؤآمن نماازتني تعااا املااةم ا وف املزياااةح ف تااالل اهللاماازة ا وف هاااء كمااا أتااالل مهاازة آرا  

 فقالوا: هرا . 
وقة : أصله هةمن كعا: رق ح ك(ا يف ل ان العرن وهلةه فاهللااء أصلةة ووز ه مفةع . وذكرك صاح  القاموس يف ف    
هللااء من ابن النون ومل ي(كرك يف ف   اهللامزة منه. وذكرك اموهري يف ف   اهللامزة وف   اهللااء من ابن النون م ارحا أبن ا

هاااءك أصاالها مهاازة. وهااال الراغاا  وصاااح  ا ساااس هاان ذكاارك. وذلااك ييااعر أبدمااا ياار ن هاااءك مبالااة ماان اهللاماازة وأ ااه 
 مسااااء احل ااا للغاازايل (املهااةمن) يف حااق هللا: القااايم هلااى خلقاااه منااارج يف معاااين ا ماان ويف املق ااا ا سااا يف شاار  ا

أبهماهللام وأرزاقهامح وإمناا قةاماه هلاةهم ابطالهاه واسادةاليه وحفظاه. واإلشارا ح  أي الا(ي هاو االطاالأ  يرجا  إف العلامح 
هاةمن ولان حدما  هلاى ذلاك واالسدةالء يرج  إف كمال القارةح واحلفظ يرج  إف الفع . وامام  تني ه(ك املعاين امساه امل

الكماااال واإلطاااال  إال هللا تدعاااافح ولااا(لك قةااا : أ اااه مااان أمسااااء هللا تعااااف يف الكدااا  القامياااة اك. ويف هااا(ا الدعرياااف نااا(ا 
 الدف ة   ظر ولعله جرى من ح ة اإلسالم مرى االهدبار ابل فة ال تف ري مالوهللاا. 

نااه هان ضااعف أو هاان خمافاة غااريكح فا هلموا أن  مةنااه حلكمداه ماا  أ ااه وتعقةا  (املااؤمن) ن(املهاةمن) لاااف  تاوهم أن  مة 
 رقة  م ل  هلى أحوال خلقه فد مةنه إ هم رمحة نم. 

 و(العزيز) ال(ي ال يغل  وال ي(له أحاح ول(لك ف ر ابلغال .  
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و اه هلةاه ال ت اد ة  خملاو  و(امبار): القاهر املكرك غريك هلى اال فعال تفعلهح فاهلل جباار كا  خملاو  هلاى االفعاال ملاا ك 
اجدةازك ما حاك له يف خلقده فال ي د ة  اإل  ان ال ريان وال ي د ة  ذوات ا رت  امليي هلى رجلني فقطح وك(لك هو 

 جبار للموجودات هلى قبول ما أرادك نا وما تعلقل ته قارته هلةها. 
ك هلاى هاواك ولا(لك قاال تعااف (إن ترياا أن تكاون وإذا وصف اإل  ان ابمبار كان وصف ذم   ه ييعر أب اه  ما  غاري  

جبارا يف ا رض وما تريا أن تكون من امل لحني). فامبار من أمثلة املبالغاة   اه ميادق مان أجاربكح وأمثلاه املبالغاة تيادق 
قةااس يقاال: اجملارب مان املزياا تقلاة مثا  احلكاةم كعاا ا كام. قاال الفاراء: مل امسا  فعااال يف أفعا  إال جباارا ودراكاا. وكاان ال

 واملار ح وقة : امبار معناك امل لح من جرب الك رح إذ أصلحهح فاشدقاقه ال  (رة فةه. 
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و(املدكرب): اليايا الكرب ءح أي العظمة واماللة. وأص  صةغة الدفع  أن تال هلاى الدكلاف لكنهاا اسادعملل هناا يف   

 ال ادر هن   ق وتكلف يكون أتقن.  الزم الدكلف وهو القوة  ن الفع 
 ويقال: فالن يدظلم هلى الناسح أي يكثر ظلمهم.  
ووجه ذكر ه(ك ال فات الثالث هق  صفة (املهبةمن) أن رة  ما ذكرك آ فا من ال فات ال يؤذن إال ابطمئنان العباد  

ت افة (العزياز) لاةعلم النااس أن هللا غالا  لعناية رنم نم وإصال  أمورهم وأن صفة (املهةمن) تؤذن أبمار ميارت  فعقبال 
ال يع زك شايء. واتبعال ت افة (امباار) الاالاة هلاى أ اه م اخر املخلوقاات إلرادتاه مث صافة (املدكارب) الاالاة هلاى أ اه ذو 

 الكرب ء ي غر ك  شيء دون كرب يه فكا ل ه(ك ال فات يف جا   الدخويف كما كا ل قبلها يف جا   اإلطماأ. 
[) ذيلل ه(ك ال فات تدنزيه هللا تعاف هان أن يكاون لاه شاركاء أبن أشار  تاه املياركون. 23 هما ييركون](سبحان هللا 

 فامري (ييركون) هايا إف معلوم من املقام وهم امليركون ال(ين مل يزل القرآن يقرههم ابملواهظ. 
ر امملة كالقول يف الأ سابقها فاإن كاان ضامري (هو هللا اخلالق البارئ امل ور) القول يف ضمري (هو) املفددح ته ويف تكري 

 الغةبة ش ن فامملة تعاك خرب هنه. 
ورلة (هللا اخلالق) تفةا ق را ت ريق تعرياف جازأي امملاة هاو اخلاالق ال شاركاؤهم. وها(ا إت اال إلهللاةاة ماا ال خيلاق. قاال  

خيلاق كمان ال خيلاق أفاال تا(كرون)ح وإن كاان  تعاف (وال(ين تعون من دون اللهال خيلقون شةئا وهم خيلقون)ح وقال (أفمن
 هاياا هلى اسم اماللة املدقام فاسم اماللة تعاك خرب هنه و(اخلالق) صفة. 

واخلالق: اسم فاه  من اخللقح وأص  اخللق يف اللغة إحاد شيء هلى صورة خم وصة. وقا تقام هنا قوله تعاف حكاياة  
ل ني كهةئة ال ري) اآلية يف سورة آل همران. وي لق اخللق هلى معا أخع هن هة ى هلةه ال الم (إين أخلق لكم من ا

من إحاد ال ور وهاو احااد ماا مل يكان موجاودا. كقولاه تعااف (ولقاا خلقناا ال اماوات وا رض وماا تةنهماا يف سادة أ م). 
 وه(ا هو املعا الغال  من اطال  اسم هللا تعاف (اخلالق). 
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ا يوجاااك  . و قاا  هناه يف تةااان ماارادك تاا(لك أ اه قااال  ملااا كا ال إحاااااثت هللا مقااارة كقااادير قاال يف الكيااا   املقااار ملا 
احلكمة هرب هن إحااثه ابخللق  اك. ييري إف أن اخلاالق يف صافة هللا كعاا ا ااث ا شاةاء هان هاامح ونا(ا يكاون اخللاق 

ةهاا هلاى أحاوال خاصاة يف اخللاق. قاال تعااف (ولقاا أهم من الد وير. ويكاون ذكار (البااري) و(امل اور) تعاا (اخلاالق) تنب
 خلقناكم مث صورانكم) هلى أحا الد ويلني. 

 وقال الراغ : اخللق الدقاير امل دقةم واسدعم  يف إ أ الييء من غري أص  وال احد(اء اك.  
ن العام إف الوجود املقار وقال أتو تكر اتن العريب يف هارضة ا حوذي هلى سنن الرتم(ي: (اخلالق): املخرج ا شةاء م 

هللاا هلى صفاهتا  فخلط تني املعنني  مث قال: فاخلالق هامح والباريء أخع منهح وامل اور أخاع مان ا خاع وها(ا قريا  
من كالم صاح  الكيا . وقال الغزايل يف املق ا ا سين: اخلالق الباريء امل ور قا يظان أن ها(ك ا مسااء مرتادفاة وال 

تاا  كا  مااا خياارج ماان العاام إف الوجااود يفدقاار إف تقاااير أوال وإف االحااد هلااى وفااق الدقاااير اث ةااا  ينبغاي أن يكااون كاا(لك
وإف الد وير تعا اإلحاد اثلثا. وهللا خالق من حةا أ ه مقار وابرئ من حةا إ ه خمرتأ موجودح وم اور مان حةاا إ اه 

الفاار  تةنهااا ابالهدبااارح وال أح اابه ين بااق هلااى  مرتاا  صااور املخرتهااات أح اان ترتةاا  اك. ف عاا  املعاااين مدالزمااة وجعاا 
 مواق  اسدعمال ه(ك ا مساء. 

و(الباارئ) اسام فاها  مان تاارأ مهماوزا. قاال يف الكياا  املمةااز ملاا يوجااك تعااه ماان تعامل اب شاكال املخدلفاة اك. وهااو  
ي هللا هناه: ال والا(ي فلاق مغاير ملعا اخلالق ابخل وو. ويف احلايا (من شار ماا خلاق وذرأ وتارأ). ومان كاالم هلاي رضا

احلبة وترأ الن مةح فةكون اسم الربيئة غري خااو ابلنااس يف قولاه تعااف (أولئاك هام شار الربيئاة) (أولئاك هام خاري الربيئاة). 
 وقال الراغ : الربيئة: اخللق. 

جنم اإل  انح وهلةه  وقال اتن العريب يف العارضة: (الباريء): خالق الناس من الربى  مق ورا  وهو الرتان خاصا  لق 
 يكون اسم الربيئة خاصا ابلبير يف قوله تعاف (أولئك هم شر الربيئة) (أولئك هم خري الربيئة). 
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وف اارك اتاان ه ةااة كعااا اخلااالق. وكاا(تك صاااح  القاااموس. وف اارك الغاازايل اب ااه املوجااود املخاارتأح وقااا هلماال أ ااه غااري   

  الكيا . من بق ف ح ن تف ري له ما يف
 و(امل ور): مكون ال ور ممة  املخلوقات ذوات ال ور املريةة.   
وإمنااا ذكاارت هاا(ك ال اافات مدداتعااة  ن ماان مموههااا   اا  ت ااور اإلتااااأ اإلهللاااي لإل  ااان فاتدااائ ابخللااق الاا(ي هااو  

احل نةح كما أشار إلةاه قولاه اإلحاد ا صلي مث ابلربء ال(ي هو تكوين ج م اإل  ان مث ابلد ور ال(ي هو إه اء ال ورة 
 تعاف (ال(ي خلقك ف وا  فعالك يف أي صورة)ح (ال(ي ي وركم يف ا رحام كةف يياء). 
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ووجاه ذكرهاا هقاا  ال افات املدقامااةح أي ها(ك ال اافات الاثالث أريااا منهاا اإلشااارة إف ت ارفه يف البياار ابإلحااد هلااى   
 هقبل جبملة (ي بح له ما يف ال ماوات وا رض). كةفةة البايعة لةثري داهةة شكرهم هلى ذلك. ول(لك 

واهلاام أن وجااه إرجاااأ هاا(ك ال اافات احل ااا إف مااا يناساابها ممااا اشاادملل هلةااه ال ااورة ينق اام إف ثالثااة أق ااام ولكنهااا  
 ذكرت يف اآلية حب   تناس  مواق  تعاها هق  تعمل من تنظري أو احرتاس أو تدمةم كما هلمده آ فا. 

لق كا يناس  أحوال امليركني وأحالفهم الةهود املد لبني هلى النيب صلى هللا هلةاه وسالم وهلاى امل المني الق م ا ول يدع 
 ابحلرن والكةا وا ذىح وأ  ارهم من املنافقني املخادهني للم لمني. 

ال افاتح فاإن وإف ه(ا الق م تناوي صفة (ال إله إال هاو) وها(ك ال افة هاي ا صا  يف الدهةاؤ للدااتر والنظار يف تقةاة  
اإلشاارا  أصاا  الاااالالتح وامليااركون هاام الاا(ين يغاارون الةهااودح واملنااافقون تااني يهااود وميااركني ت اارتوا  ظهااار اإلسااالمح 

 فالير  هو ال(ي صا الناس هن الوصول إف م الك اهللااىح قال تعاف (وما زادوهم غري تدبة ). 
ي من آاثرك إ كار البعا وامزاءح وهلى االسرتساال يف الغاي وصفة (هامل الغة ) فإن من أصول الير  إ كار الغة  ال( 

 وإهمال ال ةئات وإ كار الوحي والرسالة. وه(ا انظر إف قوله تعاف (ذلك أبدم شاقوا هللا ورسوله) اآلية. 
 والب ية. وك(لك ذكر صفات امللكح والعزيزح وامبارح واملدكربح  دا تناس  ما أ زله تبين الناري من الره  واخلزي  
الق اام الثاااين مدعلااق كااا اجدناااك املؤمنااون ماان ةاارة الن اار يف ق ااة تااين الناااريح وتلااك صاافات: ال ااالم املااؤمن لقولااه (فمااا  

 أوجفدم هلةه من خة  وال ركانح أي مل يد يم امل لمون للغا ميقة وال أذى وال قداال. 
 للاعفاء.  وك(لك صفدا الرمحان الرحةم ملناسبدهما إله اء حظ يف الفيء 
الق اام الثالااا مدعلاااق كااا ييااارت  فةااه الفريقااان املااا(كوران يف هاا(ك ال اااورة فة خاا( كاا  فرياااق حظااه منهااااح وهااي صااافات:  

 القاوسح املهةمنح اخلالقح الباريءح امل ور. 
(كورة (لاه ا مساااء احل ااا) تاا(ية  ملااا هاااد ماان صاافات هللا تعااافح أي لااه رةاا  ا مساااء احل ااا الااأ تعاااها ال اافات املاا 

 آ فا. 
واملاراد اب مساااء ال افاتح هاارب هنهاا اب مساااء   اه مد ااف ناا هلااى أل انة خلقااه ولكوداا ابلغااة مندهاى حقايقهااا ابلن اابة  

 لوصفه تعاف نا ف ارت كاالهالم هلى ذاته تعاف. 
قولااه (وهلاام آدم ا مساااء   واملق اود: أن لااه مااالوالت ا مساااء احل ااا كمااا يف قولااه تعااف (مث هرضااهم هلااى املاليكااة) تعااا 

 كلها)ح أي هرض امل مةات هلى املاليكة. 
 وقا تقام قوله تعاف (وهلل ا مساء احل ا فادهوك نا) يف سورة ا هرا .  
[) رلااة (ي اابح لااه) اخل يف موضاا  احلااال ماان ضاامري (لااه 24(ي اابح لااه مااا يف ال ااماوات وا رض وهااو العزيااز احلكااةم] 

ن ات اافه ابل افات احل اا ياا ر ماا يف ال اماوات وا رض مان العقاالء هلاى تعظةماه ابلد ابةح ا مساء احل ا) يعين أ
والدنزيه هن النقايع فك  صنف يبعثاه هلماه تابعمل أمسااء هللا هلاى أن ينزهاه وي ابحه تق اا أو تغاري ق اا. فالااهري أو 

لفاهاا  املخدااار وإن كااان هااو ياااهوك دهاارا أو ال بااايعي إذا  ااوك تنظااام الكاينااات وأه اا  اب د اااقها فإمنااا ي اابح يف الواقاا  ل
طبةعااةح وهاا(ا إذا محاا  الد اابةح هلااى معناااك احلقةقااي وهااو الدنزيااه ابلقااولح ف مااا إن محاا  هلااى مااا يياام  املعنةااني احلقةقااي 
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واجملاازي مان داللااة هلاى الدنويااه ولاو تل اان احلااال. فااملعا: أن مااا ثبال لااه مان صافات اخللااق واإلماااد والقهاار تاال هلةااه 
 اها املخلوقات وا دظام وجودها. شو 
 ورلة (وهو العزيز احلكةم) ه ف هلى رلة احلال وأوثر ها ن ال فدان لياة مناسبدهما لنظام اخللق.  
 ويف ه(ك اآلية رد الع ز هلى ال ار  ن صار ال ورة مماث  آلخرها.  

    
 

 4378صفحة : 
 
صلى هللا هلةه وسلم قال:  من قال حني ي بح ثاالث مارات: روى الرتم(ي ت نا ح ن هن معق  تن ي ار هن النيب   

أهوذ ابهلل ال مة  العلةم من الية ان الرجةمح مث قرأ الثالث آ ت من آخر سورة احلير (هو هللا ال(ي ال إله إال هو هاامل 
ت شهةاا. ومن الغة ) إف آخر ال ورةح وك  هللا ته سبعني ألف ملك ي لون هلةه حىت مي يح وإن مات ذلك الةوم ما

 قاهللاا حني مي ي كان تدلك املنزلة  . فه(ك فاةلة هللا(ك اآل ت أخروية. 
وروى اخل ةا  البغاااادي يف  رخياه ت ااناك إف إدرياام تان هبااا الكار، احلااااد قااال: قارات هلااى خلاف  راوي محاازة  فلمااا  

هلى رأسك فإين قرأت هلى االهماش.  تلغل ه(ك اآلية (لو أ زلنا ه(ا القرآن هلى جب ) إف آخر ال ورة قال: ض  يا 
فلما تلغل ه(ك اآلية قال: ض  يا  هلى رأسك فإين قرأت هلى  ىي تن واثنح فلما تلغل ها(ك اآلياة قاال: ضا  ياا  
هلى رأسكح فإين قرأت هلى هلقمة وا سود فلما تلغال ها(ك اآلياة قاال: ضا  ياا  هلاى رأساك فاإان قاراان هلاى هباا هللا 

قال: ضعا أيايكما هلى رؤوسكماح فإين قرأت هلى النيب صلى هللا هلةه وسلم فلما تلغل ه(ك اآلية  فلما تلغنا ه(ك اآلية
قال يل: ض  يا  هلى رأسك فإن جربي  ملا  زل نا إيل قال: ض  يا  هلاى رأساك فإداا شافاء مان كا  داء إال ال اام. 

 وال ام املوت. قلل: ه(ا حايا أغر م ل   إف جربي  هلةه ال الم. 
وأخرج الايلمي هن هلي واتن م اعود هان النايب صالى هللا هلةاه وسالم أ اه قاال يف قولاه تعااف (لاو أ زلناا ها(ا القارآن) إف  

 آخر ال ورة: هي رقةة ال ااأح فه(ك مزية هللا(ك اآل ت. 
 ت م هللا الرمحن الرحةم  
 سورة املمدحنة  
ن(سااورة املمدحنااة). قااال القاارطيب: وامليااهور هلاااى  هرفاال هاا(ك ال ااورة يف كداا  الدف ااري وكداا  ال اانة ويف امل اااحف 

 ا ل نة الن ق يف كلمة (املمدحنة) تك ر احلاء وهو ال(ي جزم ته ال هةلي. 
ووجه الد مةة أدا جاءت فةها آية امدحان إميان الن اء الاليت أيتني من مكة مهاجرات إف املاينة وهي آية (أييها ال(ين  

اجرات فااامدحنوهن) إف قولااه (تع اام الكااوافر). فوصااف الناااس تلااك اآليااة ابملمدحنااة  دااا آمنااوا إذا جاااءكم املؤمنااات مهاا
 شرهل االمدحان. وأضةفل ال ورة إف تلك اآلية. 

 وقال ال هةلي: أسنا االمدحان إف ال ورة مازا كما قة  ل ورة تراءة الفاضحة. يعين أن ذلك الوصف ماز هقلي.  
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فعااول قااال اتاان ح اار: وهااو امليااهور أي املاارأة املمدحنااة هلااى أن الدعريااف تعريااف العهااا وروي تفاادح احلاااء هلااى اساام امل 
واملعهاود أول امارأة امدحنال يف إميادااح وهاي أم كلثاوم تنال هقباة تان أيب معاةط امارأة هباا الرمحاان تان هاو . كماا مسةاال 

 سورة قا مس  هللا (سورة اجملادلة) تك ر الاال. 
 امنمح أي الن اء املمدحنة.  ولك أن جتع  الدعريف تعريف 
قال يف اإلتقان: وت مى (سورة االمدحان)ح (وسورة املودة)ح وهزا ذلك إف كدان راال القاراء لعلاي ال اخاوي ومل يا(كر  

 سناك. 
 وه(ك ال ورة ما ةة ابالتفا .  
 واتفق أه  العاد هلى ها آيها ثالث هيرة آية. وآ هتا طوال.  
  وف  زلل يف ش ن كدان حاط  تن أيب تلدعة إف امليركني من أه  مكة. واتفقوا هلى أن اآلية ا 
روى البخاري من طريق سفةان تن هةةنة هن همرو تان ديناار يبلاغ تاه إف هلاي تان أيب طالا  رضاي هللا هناه ق اة كداان  

ال تدخ(وا هاوي وهاوكم  حاط  تن أيب تلدعة إف أه  مكة مث قال: قال همرو تن دينار:  زلل فةه (  أيها ال(ين آمنوا
 أولةاء) قال سفةان: ه(ا يف حايا الناس ال أدري يف احلايا أو قول همرو. حفظده من همرو وما تركل منه حرفا اك. 

ويف صاحةح م االم ولاةم يف حااايا أيب تكاار وزهاري  ماان اخلم ااة الا(ين روى هاانهم م الم يااروون هاان سافةان تاان هةةنااة   
إتاراهةم أحاا مان روى هانهم م الم ها(ا احلاايا  يف روايداه مان تاالوة سافةان اك. ومل  ذكر اآلية. وجعلها إسحا   أي تن

 يدعرض م لم لرواية همرو الناقا واتن أيب همر هن سفةان فلعلهما مل ي(كرا شةئا يف ذلك. 
    
 

 4379صفحة : 
 
وهااو قااول قداادة ودرج هلةااه اتاان  واخدلفاوا يف آن كداتااة إلاةهم أكااان هنااا جتهاز رسااول هللا صاالى هللا هلةاه وساالم للحايبةاة  

ه ةة وهاو مقدااى رواياة احلاارث هان هلاي تان أيب طالا  هناا ال اربيح قاال: ملاا أراد النايب صالى هللا هلةاه وسالم أن أييت 
مكة أفيى يف الناس أ ه يريا خةرب وأسر إف انس من أصحاته منهم حاط  تن أيب تلدعاة أ اه يرياا مكاة. فكدا  حاطا  

آخركح فإن قوله: أفيىح أ ه يريا خةرب يال هلى أن إرادته مكاة إمناا هاي إرادة همار احلايبةاة ال غازو إف أه  مكة... إف 
مكة  ن خةرب فدحل قب  فدح مكة. ويؤيا ه(ا ما رواك ال ربي أن املرأة الأ أرس  معها حاط  كداته كان مةئها املاينة 

 نة سل. تعا غزوة تار ت ندني: وقال اتن ه ةة:  زلل ه(ك ال ورة س
وقال راهة: كان كدان حاط  إف أه  مكة هنا جتهز رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم لفادح مكاةح وهاو ظااهر صانة   

 رهور أه  ال ري وصنة  البخاري يف كدان املغازي من صحةحه يف ترتةبه للغزواتح ودرج هلةه معظم املف رين. 
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 صلى هللا هلةه وسلم من جتهزك إف مكة أهو  ج  العمرة أم  ج  ومعظم الروا ت لةم فةها تعةني ما ق اك رسول هللا 
الفدح فإن كان ا صح ا ول وهو ال(ي  دارك كا ل ال ورة رةعها انزلة يف ماة مدقارتة فإن امدحان أم كلثوم تنل هقباة  

 كان هق  صلح احلايبةة. ويكون  زول ال ورة مرتبا هلى ترتة  آ هتا وهو ا ص  يف ال ور. 
وهلى القول الثاين يكون صاور ال ورة انزال تعا آ ت االمدحان وما تعاها حىت قال تعاهم: إن أول ال ورة  زل ككاة  

 تعا الفدحح وه(ا قول غري  ال ينبغي الدعوي  هلةه. 
  سااورة وها(ك ال ااورة قاا هااات الثا ةاة والد ااعني يف تعاااد  اازول ال اور. هنااا جااتر تاان زياا  زلاال تعاا سااورة العقاود وقباا 

 الن اء. 
  
 أغراض ه(ك ال ورة  
 اشدملل من ا غراض هلى حت(ير املؤمنني من اختاذ امليركني أولةاء م  أدم كفروا ابلاين احلق وأخروجهم من تالدهم.  
وإهالمهاام أبن اختاااذهم أولةااااء ضااالل وأدااام لااو يكناااوا ماان املااؤمنني  سااااؤوا إلااةهم ابلفعااا  والقااولح وأن ماااا تةاانهم وتاااني  

 امليركني من أواصر القراتة ال يعدا ته جتاك العااوة يف الاينح وضرن هللام مثال يف ذلك ق ةعة إتراهةم  تةه وقومه. 
 وأرد  ذلك ابسدئناس املؤمنني ترجاء أن حت   مودة تةنهم وتني ال(ين أمرهم هللا كعاداهتم أي ه(ك معاداة غري دايمة.  
ال(ين مل يقاتلوا امل لمني قدال هاااوة يف ديان وال أخرجاوهم مان د رهام. وها(ك  وأرد  ابلرخ ة يف ح ن معاملة الكفرة 

 ا حكام إف داية اآلية الداسعة. 
وحكم املؤمنات الاالء أيتاني مهااجرات واخدباار صاا  إمياادن وأن  فظان مان الرجاوأ إف دار اليار  ويعاوض أزواجهان  

 م  امليركني. امليركون ما أه وهن من املهور ويق  الرتاد ك(لك 
 ومبايعة املؤمنات املهاجرات لةعر  الدزامهن  حكام اليريعة اإلسالمةة. وهي اآلية الثا ةة هيرة.  
 وحتر، تزوج امل لمني امليركات وه(ا يف اآليدني العاشرة واحلادية هيرة.  
 والنهي هن مواالة الةهود وأدم أشبهوا امليركني وهي اآلية الثالثة هيرة.  
أيها ال(ين آمنوا ال تدخ(وا هاوي وهاوكم أولةاء تلقون إلةهم ابملودة وقا كفروا كا جااءكم مان احلاق خيرجاون الرساول (   

وإ كم أن تؤمنوا ابهلل رتكم إن كندم خرجدم جهاا يف سبةلي واتدغاء مرضايت) اتفق املف رون وثبل يف صحةح ا حادياا 
  تااه حاطاا  تاان أيب تلدعااة حلةااف تاين أسااا تاان هبااا العاازى ماان قااريش. أن ها(ك اآليااة  زلاال يف قاااةة الكدااان الاا(ي كدا

 وكان حاط  من املهاجرين أصحان رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم ومن أه  تار. 
    
 

 4380صفحة : 
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وحاصاا  الق ااة ماا خوذة ممااا يف صااحةح اآلاثر وميااهور ال اارية: أن رسااول هللا كااان قااا جتهااز قاصاااا مكااة. قةاا   جاا    
ام احلايبةةح وهاو ا صاحح وقةا   جا  فادح مكاة وهاو ال ي ادقةمح أ مئا( مان مكاة إف املايناة امارأة ت امى ساارة العمرة ه

موال'  يب همرو تن صاةفي تان هاشام تان هباا مناا  وكا ال هلاى ديان اليار  فقالال لرساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم:  
 مان قداا  ماان موالةهااا ياوم تااار  . وقااا اشاادات يب احلاجااة كنادم ا هاا  واملااوايل وا صاا  والعيارية وقااا ذهاا  املااوايل  تعااين

فقاااامل هلاااةكم لدع اااوين وتك اااوين فحاااا رساااول هللا صااالى هللا هلةاااه وسااالم تاااين امل لااا  وتاااين امل لااا  هلاااى إه ايهااااح 
فك وها وأه وها ومحلوهاح وجاءها حاط  تن أيب تلدعة ف ه اها كدااب لدبلغاه إف مان كدا  إلاةهم مان أها  مكاة خياربهم 

م رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم هلاى اخلاروج إلاةهمح وآجرهاا هلاى إتالغاه فخرجالح وأوحاى هللا إف رساوله صالى هللا تعز 
هلةه وسلم ت(لكح فبعا هلةا والزتري واملقااد وأاب مرثا الغنويح وكا وا فرساان. وقال: ا  لقوا حىت  توا روضاة خااخح فاإن 

كني فخ(وك منها وخلوا سبةلها. فخرجوا تدعادى نم خةلهم حىت تلغاوا روضاة نا ظعةنة ومعها كدان من حاط  إف املير 
خاخ فإذا هم ابملرأة. فقالوا: أخرجي الكدانح فقالل: ما معي كدانح فقالوا: لدخرجن الكداان أو لدلقاني الثةاان  يعناون 

 أدم حردودا  ف خرجده من هقاصهاح ويف رواية من ح رهتا. 
 هلةاه وساالم فقاال:   صاااح  ها(ا مااا ها(ا? قااال: ال تع ا  هلااي   رساول هللا. فااإين كنال اماارأ فا توا تااه النايب صاالى هللا 

مل قا يف قريش وكان ملن كان معك من املهاجرين قراابت  مون نا أهلةهم ف حببل إذ فاتين ذلك من الن ا  فاةهم أن 
ارتاادا هن ديين وال رضى ابلكفر تعا اإلسالم. فقاال اخت( فةهم ياا  مون نا قراتأ  يريا أمه وأخوته  ومل أفعله كفرا وال 

الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم صااا . فقااال هماار: دهااين   رسااول هللا أضاارن هنااق هاا(ا املنااافقح فقااال الناايب صاالى هللا هلةااه 
ال: وسلم:  إ ه قا شها تارا وما ياريك رتك لع  هللا اطل  هلى أه  تارح فقال: اهملوا ما شئدم فقا غفرت لكام  .وقا

 ال تقولوا حلاط  إال خريا ف  زل هللا تعاف (  أيها ال(ين آمنوا ال تدخ(وا هاوي وهاوكم أولةاء) اآل ت. 
والظاهر أن املرأة جاءت مد   ة إذ ورد يف تعمل الروا ت أن النيب صلى هللا هلةه وسلم مل يؤمن يوم الفادح أرتعاة مانهم  

يااة الق ااة ماان قااول الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم:  خاا(وا منهااا الكدااان وخلااو هاا(ك املاارأة لكاان هاا(ا يعارضااه مااا جاااء يف روا
 سبةلها  . 

 وقا وجه اخل ان ابلنهي إف رة  املؤمنني حت(يرا من إتةان فع  حاط .  
والعاو: ذو العااوةح وهو فعول كعا فاه  من: هاا يعاوح مث  هفو. وأصله م ار. هلاى وزن فعاول مثا  قباول وحناوك  

قلةلااة. ولكنااه هلاى ز ااة امل ااادر هوماا  معاملاة امل ااار فاساادوى يف ال ااف تاه املاا(كر واملؤ ااا والواحااا واملثااا  مان م ااادر
 وامم . قال تعاف (فإدم هاو يل)ح وتقام هنا قوله تعاف (فإن كان من قوم هاولكم) يف سورة الن اء. 

الاين فإن املؤمنني مل يباأوهم ابلعااوة وإمنا أتااى املياركون  واملعا: ال تدخ(وا أهاايي وأهااءكم أولةاء. واملراد العااوة يف 
هااااوة املااؤمنني ا د ااارا ليااركهم فعاااوا ماان خرجااوا هاان الياار  أهااااء هللااام. وقااا كااان ميااركو العاارن مدفاااوتني يف مناورتااة 

 امل لمني فإن خزاهة كا وا ميركني وكا وا موالني النيب صلى هللا هلةه وسلم. 
 ف  ء املدكلم هلى تقاير: هاو ديينح أو رسويل. فمعا إضافة هاو إ 
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واالختااذ: افدعاال ماان ا خا( صاةغ االفدعااال للمبالغاة يف ا خاا( اجملاازي فا طلق هلااى الدلابم واملالزماة. وقااا تقاام يف قولااه  
جا اا  تعااف (أييهااا الاا(ين آمنااوا خاا(وا حاا(ركم) يف سااورة الن اااء. ولاا(لك لزمااه ذكاار حااال تعااا مفعولااه لدااال هلااى تعةااني 

املعاملة من خري أو شر. فعوم  ه(ا الفع  معاملة صري. واهدربت احلال الاأ تعااك كنزلاة املفعاول الثااين للازوم ذكرهاا وها  
املفعول الثاين للزوم ذكرها وه  املفعول الثاين من ابن ظن وأخواته إال حال يف املعاح وقا تقام هنا قولاه تعااف (أتدخا( 

  عام. أصناما آهللاة) يف سورة ا 
ورلااة (تلقاااون إلااةهم ابملاااودة) يف موضاا  احلاااال مااان ضاامري (ال تدخااا(وا)ح أو يف موضاا  ال ااافة ل(أولةاااء) أو تةاااان ملعاااا  

 أختاذهم أولةاء. 
وحاوز أن تكااون رلااة يف موضا  احلااال ماان ضاامري (ال تدخا(وا)  ن جعلهااا حاااال يدوصاا  مناه إف الدع ةاا  ماان إلقااايهم  

 إلةهم ابملودة. 
    
 

 4381:  صفحة
 
واإللقاء حقةقده رمي ما يف الةاا هلاى ا رض. واسادعري لةقااأ اليايء تااون تااتر يف موقعاهح أي ت ارفون إلاةهم ماودتكم   

 تغري  م . قال تعاف (ف لقوا إلةهم القول إ كم لكاذتون) يف سورة النح . 
لاةهم املاودةح كقولاه تعااف (وال تلقاوا أبياايكم إف والباء يف (ابملودة) لد كةا ات ال الفع  كفعوله. وأص  الكاالم: تلقاون إ 

 الدهلكة) وقوله (وام حوا ترؤوسكم) وذلك ت وير لقوة مودهتم هللام. 
وزيا يف ت وير ه(ك احلالة جبملة احلال الأ تعاها وهي (وقا كفروا كا جاءكم مان احلاق) وهاي حاال مان ضامري (إلاةهم)  

 أو من (هاوي). 
القارآن والااين فا(كر ت رياق املوصاولةة لةيام  كا  ماا أ هام تاه الرساول صالى هللا هلةاه وسالم (وما جاءكم من احلق) هاو  

هلى وجه اإلحاز م  ما يف ال لة من اإلي(ان تدينة  كفرهم أب ه كفار كاا لاةم مان شا  ه أن يكفار تاه طاالن اهللاااى فاإن 
 احلق حمبون مرغون. 

دم ال(ين ا دفعوا ت(لك احلق وتقبلوك فك  ه جااء إلاةهم ال إف غاريهم وتعاية جاء إف ضمري املخاطبني وهم ال(ين آمنوا   
 وإال فإ ه جاء لاهوة ال(ين آمنوا وامليركني فقبله ال(ين آمنوا و ب(ك امليركون. 

 وفةه إمياء إف أن كفر الكافرين ته انشئ هن ح اهم ال(ين آمنوا قبلهم.  
 ن مواالة امليركني. ويف ذلك أياا إهللاان القلون املؤمنني لةح(روا م 
ورلة (خيرجاون الرساول وإ كام) حاال مان ضامري (كفاروا)ح أي مل كدفاوا تكفارهم كاا جااء مان احلاق فدلب اوا معاه  خاراج  

الرسااول صاالى هللا هلةااه وساالم وإخااراجكم ماان تلاااكم  ن تؤمنااوا ابهلل رتكاامح أي هااو اهدااااء محلهاام هلةااه أ كاام آمناادم ابهلل 
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م فةااه  ن إمياا كم ال ياااريهم. ولا(لك أجااري هلاى اساام اماللاة وصااف رتكام هلااى حاا قولااه رتكام. وأن ذلاك ال هاا(ر هللاا
 تعاف (ق  أييها الكافرون ال أهبا ما تعباون وال أ دم هاتاون ما أهبا) مث قال (لكم دينكم ويل دين). 

ا كفروا) كان إخراج الرسول وحكةل ه(ك احلالة ت ةغة املاارأ لد وير احلالة  ن امملة ملا وقعل حاال من ضمري (وق 
صلى هللا هلةه وسلم واملؤمنني يف تلك احلالة هماال فظةعااح ف رياا اسدحااار صاورة ذلاك اإلخاراج العظاةم فظاهاة اهادالهللام 

 له. 
 واإلخراج أريا ته: احلم  هلى اخلروج  تةان أسبان اخلروج من تاةةق هلى امل لمني وأذى هللام.  
و كلهم  ن رةعهم كا وا راضني كا ي ار من تعااهم مان أذى امل المني. وركاا أغاروا تاه وأسنا اإلخراج إف ضمري العا 

 سفهاءهمح ول(لك فاإلخراج ماز يف أسباتهح وإسنادك إف امليركني إسناد حقةقي. 
 وه(ك ال فات ك موهها ال تن بق إال هلى امليركني من أه  مكة ومموهها هو هلةه النهي هن موادهتم.  
ت ةغة املااارأ يف قولاه تعااف (أن تؤمناوا) إلفاادة اسادمرار إمياان املاؤمنني وفةاه إميااء إف الثنااء هلاى املاؤمنني تثبااهتم وجيء  

 هلى دينهمح وأدم مل ي اهم هنه ما سب  هللام اخلروج من تالدهم. 
دخاا(وا هاااوي وهاااوكم وقولااه (إن كناادم خاارجدم جهااادا يف ساابةلي واتدغاااء مرضااايت) شاارط ذياا  تااه النهااي ماان قولااه (ال ت 

أولةاء). وه(ا مقام ي ادعم  يف مثلاه اليارط كنزلاة الددماةم ملاا قبلاه دون ق اا تعلةاق ماا قبلاه كاامون فعا  اليارطح أي ال 
يق ااا أ ااه إذا ا دفااى فعاا  الياارط ا دفااى مااا هلااق هلةااه كمااا هااو الياا ن يف اليااروط تاا  يق ااا  كةااا الكااالم الاا(ي قبلااه 

علة  ملا قبلهح وإمنا يؤتى ته يف صورة اليرط م  ثقة املدكلم حب ول ماامون فعا  اليارط كامون فع  اليرط فةكون كالد
حبةا ال يدوق  من ال ام  أن     مناه غاري ماامون فعا  اليارط فدكاون صاةغة اليارط مارادا ناا الدحا(ير ت رياق اجملااز 

اليارط إذا كاان املادكلم واثقاا حب اول ماامو ه املرس  يف املرك   ن معا اليرط يلزمه الرتدد غالبا. وهللا(ا يؤتى كث  ه(ا 
مدحققا صحة ما يقوله قب  اليرط. كما ذكر يف الكيا  يف قوله تعاف (إان   م  أن يغفر لنا رتناا خ اا ان إن كناا أول 

شارطةة املؤمنني) يف سورة اليعراءح يف قراءة من قرأ (إن كنا أول املؤمنني) تك ر مهازة (إن) وهاي قاراءة شااذة فدكاون (إن) 
م  أدم مدحققون أدم أول املؤمنني ف معوا يف مغفرة خ ا هم لدحققهم أدام أول املاؤمننيح فةكاون اليارط يف مثلاه كنزلاة 

 الدعلة  وتكون أداة اليرط مث   إذ  أو الم الدعلة . 
   
 

 4382صفحة : 
 
لياارط وأن ال خيااالف مقدااااك  وقااا أييت كثاا  هاا(ا الياارط ماان يظهاار وجااون العماا  هلااى مقداااى مااا ح اا  ماان فعاا  ا  

كقولااه تعاااف (واهلمااوا إمنااا غنماادم ماان شاايء فاا ن هلل مخ ااه) إف قولااه (إن كناادم آمناادم ابهلل ومااا أ زلنااا هلااى هباااان)ح أي 
 فإميا كم ويقةنكم مما أ زلنا يوجبان أن ترضوا ت ر  الغنةمة لألصنا  املعةنة من هنا هللا. 

 قعه. ومنه كثري يف القرآن إذا تدبعل موا  
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 ويغل  أن يكون فع  اليرط يف مثله فع  كون إي(اان أبن اليرط حمقق احل ول.  
وما وق  يف ه(ك ال ورة من ه(ا القبةا  فاملق اود اسادقرار النهاي هان أختااذ هااو هللا أولةااء وهقا  تفارض شارطه موثاو   

  كةا اال كفا .  أبن ال(ين دوا مدلب ون كامون فع  اليرط تال ري ح فكان ذكر اليرط مما يزيا
 ول(لك حاء كث  ه(ا اليرط يف آخر الكالم إذ هو ييبه الددمةم والد(ية ح وه(ا من دقايق االسدعمال يف الكالم البلةغ.  
قال يف الكيا  يف قولاه تعااف (إن كااد لةاالنا هان آهللادناا لاوال أن صاربان هلةهاا) يف ساورة الفرقاان و  لاوال  يف مثا  ها(ا  

حةا املعا ال من حةا ال نعة مرى الدقةةا للحكم امل لق. وقال هنا (إن كنادم خارجدم) مدعلاق ن(ال الكالم جار من 
تدخ(وا) وقول النحويني يف مثله هلى أ ه شارط جواتاه حما(و  لااللاة ماا قبلاه هلةاه. اك. يعاين أن فرقاا تاني كاالم النحاويني 

جوان اليرط غري منوي. قلل: فةنبغي أن يعا كالمه مان وتني ما اخدارك هو من جعله مدعلقا ن(ال تدخ(وا) فإ ه جع  
فرو  اسدعمال اليروط مث  فرو  اخلرب وفرو  احلال املبون لكلةهما يف كدان دالي  اإله از. وكالم النحاة جرى هلى 
ل غال  أحوال اليروط الأ تد خر هن جوانا حناو: اقبا  شافاهة فاالن إن شاف  هناا ح وينبغاي أن يد لا  لدقاا، ماا ياا

 هلى اموان ا (و  إذا ح(   كدة يف غري ما جرى هلى اسدعمال اليرط كنزلة الد(ية  والددمةم. 
وأداة الياارط يف مثلااه تياابه (إن) الوصاالةة و(لااو) الوصاالةةح ولاا(لك قااال يف الكيااا  هنااا: إن رلااة (إن كناادم خاارجدم)  

وجكم يف سابة  هللا واتدغاايكم مرضااته تنااء هلاى أن مدعلقة ن(ال تدخ(وا) يعين تعلق احلال تعاملهاح أي واحلال حاال خار 
شرط (إن). و(لاو) الوصالةدني يعدارب حااال. وال يعكار هلةاه أن شارطهما يقارتن تاواو احلاال  ن اتان جاين والزخمياري ساوغا 

 خلو احلال يف مثله هن الواو واالسدعمال ييها هللاما. 
مح ماا  أداام كفااروا كاااا جاااءكم ماان احلااقح وأخرجااوكم  جااا  واملعااا: ال يقاا  ماانكم اختاااذ هاااوي وهااااوكم أولةاااء ومااودهت 

إميا كم. إن كندم خرجدم من تالدكم جهادا يف سبةلي واتدغاء مرضايتح فكةف توالون من أخرجوكم وكاان إخاراجهم إ كام 
  جلي وأان رتكم. 

اخل اان خااو ابملهااجرين هلااى واملاراد ابخلاروج يف قولاه تعااف (أن كنادم خارجدم) اخلاروج ماان مكاة مهااجرة إف املايناة. ف 
طريقة خت ةع العموم يف قوله تعاف (أييها ال(ين آمنوا ال تدخ(وا هاوي وهاوكم أولةاء) روهي يف ها(ا الدخ اةع قريناة 

 سب   زول اآلية هلى حادث حاط  تن أيب تلدعة. 
 و(جهادا)ح و(اتدغاء مرضايت) م اران من وابن هلى املفعول  جله.  
ملودة وأان أهلم كا أخفةدم وما أهلنادم) حاوز أن تكاون امملاة تةااان مملاة (تلقاون إلاةهم ابملاودة)ح أو تاال (ت رون إلةهم اب 

اساادمال منهااا فااإن اإلساارار إلااةهم ابملااودة ممااا اشاادم  هلةااه اإللقاااء إلااةهم ابملااودة. واخلاارب م اادعم  يف الدااوتة  والدع ةاا ح 
دقااامح والدع ةاا  م اادفاد ماان تعثةبااه جبملااة (وأان أهلاام كااا أخفةاادم ومااا فااالدوتة  م اادفاد ماان إيقاااأ اخلاارب هقاا  النهااي امل

 أهلندم)ح أي كةف تظنون أن إسراركم إلةهم خيفى هلةنا وال   ل  هلةه رسولنا. 
 واإلسرار: الدحاث واإلخبار سرا.  
 ومفعول (ت رون) حوز أن يكون حم(وفا يال هلةه ال ةا ح أي ختربودم أحوال امل لمني سرا.  
 وجيء ت ةغة املاارأ لد وير حالة اإلسرار إلةه تفظةعا هللاا.  
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 والباء يف (ابملودة) لل ببةةح أي ختربودم سرا ت ب  املودة أي ت ب  طل  املودة هللام كما هو يف قاةة كدان حاط .  
يف قولااه تعاااف (وام ااحوا  وحااوز أن يكااون (ابملااودة) يف حماا  املفعااول لفعاا  (ت اارون) والباااء زاياااة لد كةااا املفعولةااة كالباااء 

 ترؤوسكم). 
 ورلة (وأان أهلم كا أخفةدم وما أهلندم) يف موض  احلال من ضمري (ت رون) أو معرتضةح والواو اهرتاضةة.  
وه(ا مناط الدع ةا  مان فعا  املعارض تاه وهاو حاطا  تان أيب تلدعاة. وتقاا، اإلخفااء   اه املناسا  لقولاه (وأان أهلام).  

 . وملوافقده للق ة
   
 

 4383صفحة : 
 
 و(أهلم) اسم تفاة  واملفا  هلةه معلوم من قوله (ت رون إلةهم) فالدقاير: أهلم منهم ومنكم كا أخفةدم وما أهلندم.   
 والباء مدعلقة ابسم الدفاة  وهي كعا امل احبة.  
تدخاا(وا هاااوي وهاااوكم  [) ه ااف هلااى رلااة النهااي يف قولااه تعاااف (ال1(وماان يفعلااه ماانكم فقااا ضاا  سااواء ال اابة ] 

 أولةاء)ح ه ف هلى النهي الدوها هلى هام اال دهاء ابن من مل ينده هما دي هنه هو ضال هن اهللااى. 
وضامري الغةبااة يف (يفعلااه) هايااا إف االختاااذ املفهاوم ماان فعاا  (ال تدخاا(وا هاااوي) أي ومان يفعاا  ذلااك تعااا هاا(ا النهااي   

 والدح(ير فهو قا ض  هن سواء ال بة . 
ساواء ال ابة ) م ادعار  هماال ال اال  واهللاااى ليابهها ابل ريااق امل ادوي الا(ي يبلاغ مان سالكه إف تغةداه ويقا  ماان و( 

 احنر  هنه يف هلكة. واملراد ته هنا ض  هن اإلسالم وض  هن الرشا. 
حاا(ير و(ماان) شاارطةة الفعاا  تعاااها م اادقب  وهااو وهةااا للاا(ين يفعلااون مثاا  مااا فعاا  حاطاا  تعااا أن تلغهاام النهااي والد 

 والدوتة  والدفظة  لعمله. 
[) تفةاا ها(ك امملاة معاا 2(إن يثقفوكم يكو وا لكم أهااء ويب ا وا إلاةكم أياايهم وأل اندهم ابل اوء وودوا لاو تكفارون] 

الدعلة  ملفاد قوله تعاف (فقا ض  سواء ال بة ) ابهدبار تعمل ما أفادته امملةح وهو الااالل هان الرشااح فإ اه قاا خيفاى 
يف ت ل  مودة العاو فاياةح كما هو حال املناافقني ا كاي يف قولاه تعااف (الا(ين يرتت اون تكام فاإن كاان لكام  ويظن أن

فدح من هللا قالوا أمل  كن معكم وإن كان للكاافرين   اة  قاالوا أمل   ادحوذ هلاةكم ومنانعكم مان املاؤمنني)ح فقاا يظان أن 
م الاولةح فبني هللا هللام خ ا  ها(ا الظانح وأدام إن اسادفادوا مان ماودهتم مواالهتم من الاهاء واحلزم رجاء  فعهم إن دالل هللا

إ هم إطالها هلى قوهتم فد هبوا هللام وظفروا نم مل يكو وا لريقبوا فاةهم إال وال ذماةح وأدام لاو أخا(وهم ويكناوا مانهم لكاا وا 
ق هلى ما لقوا مان امل المني مان إت اال أهااء هللام  ن ال(ي أضمر العااوة زمنا يع ر أن ينقل  ودوداح وذلك لياة احلن

 دين الير  وحتقري أهله وأصنامهم. 
 وفع  (يكو وا) ميعر أبن هااوهتم قامية وأدا ت دمر.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



والب ط: م دعار لإلكثار ملا شاأ من تيبةه الكثري ابلواس  وال وي ح وتيبةه ضاك وهو القابمل تااا ذلاكح فب اط الةاا  
 اإلكثار من هملها. 

هنا: هم  الةا ال(ي يار مث  الارن والدقةةا وال عنح وهم  الل ان ال(ي يؤذي مثا  اليادم والادهكمإل ودل واملراد ته  
 هلى ذلك قوله (ابل وء)ح فهو مدعلق ن(يب  وا) ال(ي مفعوله (أيايهم وأل ندهم). 

ن أن تكفاروا فكةاف لاو ورلة (وودوا لو تكفرون) حال من ضامري (يكو اوا)ح والاواو واو احلاالح أي وهام قاا ردوا مان اآل 
أيسرو كم ألةم أهم شيء هناهم حةنئ( أن ياردوكم كفااراح ف ملاة احلاال دلةا  هلاى مع او  مقاار هلاى جاوان اليارط  
ك  ه قة : إن يثقفوكم يكو وا لكم أهااء إف آخركح ويردوكم كفاراح ولة ل رلاة (وودوا لاو تكفارون) مع وفاة هلاى رلاة 

 المون حمبااة غاري مقةااة ابليارطح ولا(لك وقاا  فعا  (ودوا) ماضاةا ومل يقا  مااارها مثاا  اماوانح  ن حمبادهم أن يكفار امل
 ا فعال الثالثة قبله (يثقفوكمح ويكو وا لكم أهااءح ويب  وا) لةعلم أ ه لةم مع وفا هلى جوان اليرط. 

أن يكاااون (وودوا لاااو وهاا(ا الوجاااه أح ااان ممااا يف كداااان اإليااااا  للقااازويين يف حبااا تقةةاااا امل ااانا ابلياارطح إذ اسااادظهر  
 تكفرون) ه فا هلى رلة (إن يثقفوكم). 

و ظارك جبملااة (مث ال ين ارون) ماان قولاه تعاااف (وإن يقااتلوكم يولااوكم ا دابر مث ال ين ارون) يف آل همااران. فاإن املع ااو   
 ن(مث) فةها ه ف هلى مموأ اليرط وفعله وجواته ال هلى رلة فع  اليرط. 

 (تكفرون) مؤول ك ارح أي ودوا كفركم. و(لو) هنا م ارية ففع   
[) ختلااع ماان تبةااني سااوء هاقبااة 3(لاان تاانفعكم أرحااامكم وال أوالدكاام يااوم القةامااة يف اا  تةاانكم وهللا كااا تعملااون ت ااري] 

مواالة أهااء الاين يف احلةاة الا ةاح إف تةان سوء هاقبة تلك املواالة يف اآلخارةح ومناسابة ح ان الادخلع قولاه (وودوا لاو 
تكفرون) الاال هلى معا: أن ودادهتم كفركم من قب  أن يثقفوكم تنقل  إف أن يكرهوكم هلى الكفر حاني يثقفاوكمح فاال 
تنفعكم ذوو أرحامكم مثا  ا مهاات واإلخاوة ا شاقاءح ولاألمح وال أوالدكامح وال تااف  هانكم ها(ان اآلخارة إن كاا وا قاا 

 والد.  فعوكم يف الا ةا ت لة ذوي ا رحام و  رة ا 
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ف ملة (لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم) إف آخرها م د  فة اسدئنافا تةا ةا انشئا هن سؤال مفاروض ممان ي ام  رلاة   

 (وودوا لو تكفرون)ح أي من حق ذلك أن ي  ل هن آاثرك خل ر أمرها. 
ل اابة )ح فهااو أياااا مفةااا تعلااةال اث ةااا حب اا  وإذا كااان انشاائا هاان كااالم جاارى ماارى الدعلةاا  مملااة (فقااا ضاا  سااواء ا  

املعاح ولوال إرادة االسدئنا  البةاين ماءت ه(ك امملة مع وفة ابلواو هلى الأ قبلهاح وزاد ذلك ح نا أن ماا صاار مان 
قراتداه  أي حاط  اتن أيب تلعدة مما ها هلةه هو مواالة للعاوح وأ ه اهد(ر أب ه أراد أن يدخ( هنا امليركني ياا  مون نا 
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أماه وإخوتااه  . ولاا(لك اتدااائ يف  فااي النفا  تاا(كر ا رحااام ملوافقااة ق ااة حاطا   ن ا م ذات رحاام واإلخااوة أتناؤهااا هاام 
 إخوته من رمحه. 

 وأما ه ف (وال أوالدكم) فددمةم ليمول النهي قوما هللام أتناء يف مكة.  
 . واملراد اب رحام: ذوو ا رحام هلى ح(  ماا  لظهور القرينة 
و(يوم القةامة) ظر  يدنازهه ك  من فع  (لان تانفعكم)ح وفعا  (يف ا  تةانكم). إذ ال يلازم تقاام العااملني هلاى املعماول  

املدنااازأ فةاااه إذا كااان ظرفاااا  ن الظااارو  تدقااام هلاااى هواملهاااا وأن أتةاال هااا(ا الدنااازأ فقااا  هاااو ظاار  (تااانفعكم) واجعااا  
 ل(يف   تةنكم) ظرفا حم(وفا دل هلةه امل(كور. 

والف ا  هنااا: الدفريااقح ولااةم املااراد تاه القااااء. واملعااا: يااوم القةامااة يفار  تةاانكم وتااني ذوي أرحااامكم وأوالدكاام فريااق يف  
 امنة وفريق يف ال عريح قال تعاف (يوم يفر املرء من أخةه وأمه وأتةه وصاحبده وتنةه لك  امرئ منهم يومئ( ش ن يغنةه). 

القةاماة فمااا لكام ترفاااون حاق هللا مراهاااة هللاام وهاام يفارون ماانكم ياوم اشاادااد اهللااولح خ اا  واملعاا: أداام ال ينفعاو كم يااوم  
رأيهم يف ماواالة املفاار أوال كاا يرجا  إف حاال مان والاوك. مث خ ااك اث ةاا كاا يرجا  إف حاال مان اسادعملوا املاواالة  جلهامح 

 ةه يكون خ   وابطال. وهو تق ةم حاصر إشارة إف أن ما أقام هلةه حاط  من أي جهة  ظر إل
وقاارأ اممهااور (يف اا  تةاانكم) تبناااء (يف اا ) للم هااول خمففااا. وقاارأك هاصاام ويعقااون (يف اا ) ابلبناااء الفاهاا ح وفاهلااه  

ضمري هايا إف هللا لعلمه من املقامح وقرأك محزة والك ايي وخلف (يف  ) مياد ال اد مك ورة مبنةا للفاه  مبالغة يف 
 د إف هللا املعلوم من املقام. الف  ح والفاه  ضمري يعو 

 وقرأك اتن هامر (يف  ) تام الدحدةة وتيايا ال اد مفدوحة مبنةا للناي  من ف   املياد.  
 ورلة (وهللا كا تعملون ت ري) وهةا ووها.  
 كفاران تكاام (قاا كا ال لكام إسااوة ح انة يف إتاراهةم والاا(ين معاه إذ قاالوا لقاومهم إان تااراء مانكم ومماا تعباااون مان دون هللا 

وتاا تةننا وتةنكم العااوة والبغااء أتاا حىت تؤمنوا ابهلل وحاك) صار ه(ك اآلياة يفةاا  كةااا ملاامون رلاة (إن يثقفاوكم) 
ورلااة (لاان تاانفعكم أرحااامكم)ح  دااا كااا تااامنده ماان أن املوجااه إلااةهم الدااوتة  خااالفوا ا سااوة احل اانة تقااوي إثبااات اخل اا  

 امل دوج  للدوتة . 
لك أ ه تعا الفراغ من تةان خ   من يوايل هاو هللا كا حر إف أصحاته مان مااار يف الاا ةا وفار اآلخارة حتا(يرا هللاام مان ذ 

 ذلكح ا دق  إف يثة  احلالة ال احلة كثال من فع  أه  اإلميان ال اد  واالسدقامة القومية وانهةك نا أسوة. 
خلربح فاإن  قاا  ما  فعا  الكاون ياراد نماا الدعاريمل ابإل كاار هلاى املخاطا  وافددا  الكالم تكلمأ (قا كا ل) لد كةا ا 

ولومه يف اإلهراض هن العم  كا تامنه اخلرب كقول همر التن هباس يوم طعنه غالم املغرية:  قا كنال أ ال وأتاو  حتباان 
ناك غ ااء ) توتةخاا هلاى ماا  أن يكثر هؤالء ا هالج ابملاينة  ح ومن قوله تعاف (لقا كنل يف غفلة من ها(ا فكيافنا ه

كان منهم يف الا ةا من إ كار للبعاح وقوله تعاف (وقا كا وا ياهون إف ال  ود وهو ساملون) وقولاه (لقاا كاان لكام يف 
 رسول هللا إسوة ح نة ملن كان يرجو هللا والةوم اآلخر). 

 ة). ويدعلق (لكم) تفع  (كان)ح أو هو ظر  م دقر وق  موق  احلال من (إسوة ح ن 
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وإتراهةم هلةه ال الم مث  يف الةقني ابهلل والغا  لهح هر  ذلك العرن والةهاود والن اارى مان ا مامح وشااأ تاني ا مام  
اجملاورة من الكنعا ةني وا رامةنيح ولعله تلغ إف اهللانا. وقا قة : إن اسم  ترمهاا  معباود الرباهاة مان اهللاناود حمار  هان  اسام 

 إتراهةم  وهو احدمال. 
   
 

 4385صفحة : 
 
وه اف (والا(ين معاه) لةاادم الدمثةا  حلاال امل االمني ما  رساوهللام صالى هللا هلةااه وسالم حباال إتااراهةم هلةاه ال االم والاا(ين   

 معهح أي أن يكون امل لمون  تعني لرضى رسوهللام صلى هللا هلةه وسلم كما كان ال(ين م  إتراهةم هلةه ال الم. 
وا ته واتبعوا هاياه وهام زوجاه ساارة واتان أخةاه لاوط ومل يكان إلتاراهةم أتنااءح فاامري (إذ واملراد ن(ال(ين معه) ال(ين آمن  

 قالوا) هايا إف إتراهةم وال(ين معه فهم ثالثة. 
 و(إذ) ظر  زمان كعا حنيح أي ا سوة فةه وفةهم يف ذلك الزمن.  
لةها الظار  وهاي رلاة (قاالوا لقاومهم إان تارءآء مانكم) واملراد ابلزمن: ا حوال الكاينة فةهح وهو ما تبةنه امملة املاا  إ 

 اخل. 
واإلسوة تك ر اهللامزة وضمها: القاوة الأ يقداى نا يف فع  ما. فوصفل يف اآلية ن(ح نة) وصافا للماا   ن كوداا  

 ح نة قا هلم من سةا  ما قبله وما تعاك. 
مل يف قولااه تعاااف (لقااا كااان لكاام يف رسااول هللا أسااوة وقاارأ اممهااور (إسااوة) تك اار اهللاماازةح وقاارأك هاصاام تااامها. وتقااا 

 ح نة) يف سورة ا حزان. 
وحر  (يف) م دعار لقوة املالت ة إذ جع  تلبم إتراهةم وال(ين معه تكودم أسوة ح نةح كنزلة تلبم الظر  ابملظرو   

يف حاني قاوهللام لقاومهم. فلاةم  يف شاة الدمكن من الوصف. ولا(لك كاان املعاا: قاا كاان لكام إتاراهةم والا(ين معاه أساوة
 قوله (إسوة ح نة يف إتراهةم) من قبة  الد ريا مث  قول أيب خالا العدايب. ويف الرمحان للاعفاء كا . 

  ن ا سوة هنا هي قول إتراهةم وال(ين معه ال أ ف هم.  
 و(ترءاء) نمزتني توزن فعالء ر  تريء مث  كر، وكرماء.  
 من تريء إذا خال منه سواء تعا مالت ده أو تاون مالت ة. وتريء فعة  كعا فاه   
واملراد هنا الدربؤ من خماطبدهم ومالت دهم..وه ف هلةه (وما تعباون من ا صانام الاأ تعبااودا مان دون هللا واملاراد تارآء  

 من هبادهتا. 
ايا إف مموأ اخلاطبني من قومهم ما  ورلة (كفران تكم) وما ه ف هلةها تةان ملعا رلة (إان ترآء). وضمري (تكم) ه 

 ما يعباو ه من دون هللاح ويف ر الكفر كا يناس  املع و ح أي كفران جبمةعكم فكفرهم ابلقوم غري كا يعباك قومهم. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وه ف هلةه (وتاا تةننا وتةنكم العااوة والبغااء أتااا) و  معنااك: ظهار و يا ح أي أحثناا معكام العاااوة ظااهرة ال موارتاة  
ةهاح أي لة ل هااوة يف القل  خاصة ت  هي هااوة واضحة هال ةاة ابلقاول والقلا . وهاو اق اى ماا ي اد ةعه أمثااهللام ف

 من درجات تغةري املنكر وهو الدغةري ابلل ان إذ لة وا ك د ةعني تغةري ما هلةه قومهم ابلةا لقلدهم وضعفهم تني قومهم. 
 والعااوة املعاملة ابل وء واالهدااء.  
لبغااااء):  فاارة الااانفمح والكراهةااة وقاااا ت لااق إحاااامها يف موضااا  ا خاارى إذا افرتقنااااح فاا(كرمها معااا هناااا مق ااود تاااه و(ا 

ح ول احلالدني يف أ ف هم: حالة املعاملة ابلعاوانح وحالة النفارة والكراهةاةح أي   ايء معااملدكم و اامر لكام الكراهةاة 
 حىت يؤمنوا ابهلل وحاك دون إشرا . 

هللام ه(ا لقومهم أدم قالوك مقال ال اد  يف قولهح فااليد اء نم يف ذلك القول والعم  كا يرتجم هلةه القول مما واملراد تقو  
يف النفوسح فاملؤت ى ته أدم كاشفوا قومهم ابملنافرةح وصرحوا هللام ابلبغاااء  جا  كفارهم ابهلل ومل ي اا عوهم ويغااوا هان  

 (ك اآلية. كفرهم الكد ان مودهتم كما فع  املوت  ن
(إال قول إتراهةم  تةه  سدغفرن لك وما أملك لك من هللا من شيء) ا ظهر أن ه(ك امملاة معرتضاة تاني را  حكاياة  

مقال إتراهةم وال(ين معه ورلة (لقا كان لكم فةهم إسوة ح نة)ح واالسدثناء منق   إذ لةم ه(ا القول مان جانم قاوهللام 
اهةم  تةااه  ساادغفرن لااك رفااق أبتةااه وهااو يغاااير الدااربؤ منااهح فكااان االساادثناء يف معااا (إان تاارآء ماانكم) اخلح فااإن قااول إتاار 

 االسدارا  هن قوله (إذ قالوا لقومهم إان ترءاء منكم) اليام  ملقالة إتراهةم معهم الخدال  جن ي القولني. 
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ني إال آل لاوط) يف ساورة الياعراء. أ اه اسادثناء منق ا  مان قال يف الكيا  يف قوله تعاف (قالوا إان أرسلنا إف قاوم مارم  

(قاوم)  ن القااوم موصااوفون ابإلجاارام فاااخدلف لاا(لك امن ااان اك. ف عاا  اخاادال  جن ااي امل اادثا وامل اادثا منااه موجبااا 
ةكم ها(ركم اهدبار االسدثناء منق عا. وفاياة االسدارا  هنا الدعريمل   إ حاط  اتن أيب تلدعةح أي إن كنادم معدا(رين فلا

يف مواصاالة أهااااء هللا أبن تااودوا هللااام مغفاارة كفاارهم ابسااداهاء سااب  املغفاارة وهااو أن يهااايهم هللا إف الاااين احلااق كمااا قااال 
إتراهةم  تةه (السدغفرن لك)ح وال يكون ذلك ك ا عة ال يفهمون منهاا أدام مانكم كحا  املاودة والعناياة فةازدادوا تعنداا يف  

 كفرهم. 
تراهةم  تةه (وما أملك لك من هللا من شيء) إكماال مملاة ماا قالاه إتاراهةم  تةاه وإن كاان املق اود مان وحكاية قول إ  

االسدثناء مرد وهاك ابالسدغفار له فبين هلةه ما هو من تقةة كالمه ملاا فةاه مان الااللاة هلاى أن االسادغفار لاه قاا ال يقبلاه 
 هللا. 

حوز أن يكون للحال أو للع ف. واملعا مدقارنح ومعاا احلاال أوضاح وهاو والوا يف (وما أملك لك من هللا من شيء)  
 ت(ية . 
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 ومعا امللك يف قوله (وما أملك) القارةح وتقام يف قوله تعاف (ق  فمن ميلك من هللا شةئا) يف سورة العقود.  
 و(من شيء) هام للمغفرة امل ؤولة وغريها مما يرياك هللا ته.  
[) ا ظهر أن يكون ه(ا من كالم إتراهةم وقومه ورلاة (إال قاول إتاراهةم) 4وإلةك أ بنا وإلةك امل ري](رتنا هلةك توكلنا  

إف آخرها معرتضة تني أجزاء القول فهو مما أمر امل لمون أن أيت وا تهح وته يكون الكالم شاايا االت اال ما  قولاه (لقاا  
 كان لكم فةهم إسوة ح نة). 

ؤمنني أن يقولوا ه(ا الكالم وي دحاروا معا ةه لة ري هملهم كقدااك فهاو هلاى تقااير أمار و دم  أن يكون تعلةما للم 
تقول حم(و  واملق اود مان القاول العما  ابلقاول فاإن الكاالم حااد املعاا يف  فام املادكلم تاه ويا(كر ال اام  مان غفلداه. 

 تراهةم ومن معه. وه(ا تدمةم ملا أوصاهم ته من مقاطعة الكفار تعا الدحريمل هلى االيد اء  
فعلااى املعااا ا ول يكااون حكايااة ملااا قالااه إتااراهةم وقومااه كااا يفةااا حاصاا  معا ةااه فقااا يكااون هااو معااا مااا حكاااك هللا هاان  

إتاراهةم مان قولاه (الا(ي خلقاين فهااو يهااين والا(ي هاو ي عماين وي اقني وإذا مرضاال فهاو ييافني والا(ي ميةداين مث  ةااني 
 يوم الاين).  وال(ي أطم  أن يغفر يل خ ةئأ

فإن الدوك  هلى هللا يف أمور احلةاة ت ؤاله الن ا  يف ما ي لح أهمال العبا يف م اهةه وأهظمه الن ا  يف ديناه وماا فةاه  
قوام هةيه مث ما فةه دف  الار. وقا رعها قول إتراهةم هنا  (فهو يهاين وال(ي هو ي عمين وي اقني وإذا مرضال فهاو 

نا (هلةك توكلنا) (وال(ي ميةدين مث  ةني) رعه قوله (وإلةك امل ري) فإن امل ري م ريان م ري ييفني). وه(ا رعه قوله ه
 تعا احلةاة وم ري تعا البعا. 

 وقوله (وال(ي أطم  أن يغفر يل خ ةئأ) فإن وسةلة ال م  هو الدوتة وقا تامنه قوله (وإلةك أ بنا).  
رفوا تااوجههم إف هللا  رضااايه وال يلدفدااوا إف مااا ال يرضاااك وإن ح اابوا أداام وهلاى املعااا الثاااين هااو تعلااةم للمااؤمنني أن ي اا 

 يندفعون ته فإن رضى هللا مقام هلى ما دو ه. 
 والقول يف معا الدوك  تقام هنا قوله تعاف (فإذا هزمل فدوك  هلى هللا) يف سورة آل همران.  
حللةم أواك منة ) يف ساورة هاودح وهناا قولاه (منةباني إلةاه) يف ساورة  واإلانتة: الدوتةح وتقامل هنا قوله تعاف (إن إتراهةم 

 الروم. 
 وتقا، اجملرور هلى ه(ك ا فعال إلفادة الق رح وهو ق ر تعاه ادهايي وتعاه حقةقي كما ت ر  إلةه القرينة.  
 وإهادة النااء تقوهللام (رتنا) إظهار للدارأ م  ك  دهوة من الاهوات الثالث.  
جتعلناا فدناة للا(ين كفاروا) الفدنااة: اضا ران احلاال وف اادكح وهاو اسام م ااار فد ايء كعاا امل اار كقولاه تعاااف (رتناا ال  

 (والفدنة أشا من القد )ح وجتيء وصفا للمفدون والفاتن. 
ومعااا جعلهاام فدنااة للاا(ين كفااروا: جعلهاام مفدااو ني يفداانهم الاا(ين كفاارواح فة ااا  ذلااك أبن يد االط هلااةهم الاا(ين كفااروا  
فدنااون كماااا قاااال تعااااف (إن الااا(ين فدناااوا املاااؤمنني) اخل. وي اااا  أيااااا أبن حتدااا  أماااور ديااانهم ت اااب  الااا(ين كفااارواح أي فة

 كحبدهم والدقرن  دهم كقوله تعاف حكاية هن دهاء موسى (إن هي إال فدندك تا  نا من تياء). 
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ملفعول. وتقام يف قوله تعاف (رتنا ال جتعلنا فدنة للقوم الظاملني) يف وهلى الوجهني فالفدنة من إطال  امل ار هلى اسم ا  

 سورة يو م. 
 والالم يف (لل(ين كفروا) هلى الوجهني للملكح أي مفدو ني م خرين هللام.  
 وحوز هناي أن تكون (فدنة) م ارا كعا اسم الفاه ح أي ال جتعلنا فاتننيح أي سب  فدناة للا(ين كفارواح فةكاون كداتاة 

هن معا ال تغل  ال(ين كفروا هلةناا واصار  هناا ماا يكاون تاه اخادالل أماران وساوء ا حاوال كاةال يكاون شايء مان ذلاك 
فاتنا ال(ين كفرواح أي مقو  فدندهم فةفددنوا يف دينهمح أي يزدادوا كفرا وهو فدنة يف الاينح أي فةظنوا أان هلى الباط  وأدم 

يفاي إف غور يف الاين كما يف قوله تعاف (ت  هي فدنة) يف سورة الزمر وقوله (وإن هلى احلقح وقا ت لق الفدنة هلى ما 
 أدري لعله فدنة لكم ومداأ إف حني) يف سورة ا  بةاء. 

 والالم هلى ه(ا الوجه الم الدبلةغ وه(ك معان رة أفادهتا اآلية.   
 احلةاة الا ةا ت ل  ما ي لح أمورهم يف احلةاة اآلخارة وماا (واغفر لنا رتنا) أهقبوا دهواهتم الأ تعود إف إصال  دينهم يف 

يوجاا  رضااى هللا هااانهم يف الااا ةا فااإن رضااااك يفاااي إف هنايدااه نااام تدة ااري أمااورهم يف احلةااااتني. ولإلشااعار ابملغااايرة تاااني 
 الاهوتني ه فل ه(ك الواو ومل تع ف الأ قبلها. 

ا فاإن الدوكا  واإلانتاة وامل اري تناسا  صافة (العزياز) إذ مثلاه يعاماا  [) تعلةا  للااهوات كلها5(إ اك أ ال العزياز احلكاةم] 
منث  ذلكح وطل  أن ال حعلهم فدنة ابخدال  معا ةه يناس  صفة (احلكةم)ح وك(لك طل  املغفارة  دام ملاا اتدهلاوا إلةاه 

 ن صالحهم وقا جاؤوا سايلةنه. أن ال حعلهم فدنة الكافرين وأن يغفر هللام رأوا أن حكمده تناسبها إجاتة دهايهم ملا فةه م
[) تكريار قولاه آ فاا (قاا  6(لقا كان لكم فةهم إسوة ح نة ملان يرجاوا هللا والةاوم اآلخار ومان يداول فاإن هللا الغاين احلمةاا] 

كا ل لكم إسوة ح نة يف إتراهةم) اخلح أهةا لد كةا الدحريمل واحلا هلى هاام إضااهة االيد ااء نامح ولةباا هلةاه قولاه 
 يرجوا هللا والةوم اآلخر) اخل.  (ملن كان

وقرن ه(ا الد كةا تالم الق م مبالغة يف الد كةاا. وإمناا مل تد ا  تفعا  (كاان)  ء   ةاا ما  أن امسهاا مؤ اا اللفاظ  ن  
   ةا أسوة غري حقةقيح ولوقوأ الف   تني الفع  ومرفوهه ابمار واجملرور. 

 يف مهزهتا يف قوله (قا كا ل لكم إسوة ح نة). واإلسوة هي الأ تقام ذكرها واخدال  القراء  
وقولااه (ملاان كااان يرجااوا هللا والةااوم اآلخاار) تااال ماان ضاامري اخل ااان يف قولااه (لكاام) وهااو شااام  ممةاا  املخاااطبنيح  ن  

كاان املخاطبني تامري (لكم) املؤمنون يف قوله تعاف (أييها ال(ين آمنوا ال تدخ(وا هاوي وهاوكم أولةاء) فلةم ذكر (ملن  
يرجاااوا هللا والةاااوم اآلخااار) خت ة اااا لااابعمل املاااؤمنني ولكناااه ذكااار للدااا(كري أبن اإلمياااان ابهلل والةاااوم اآلخااار يقدااااي  ساااةهم 

 ابملؤمنني ال اتقني وهم إتراهةم وال(ين معه. 
 وأهةا حر  امر العام  يف املبال منه لد كةا أن اإلميان ي دلزم ذلك.  
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ء  تراهةم ومن معهح ولةرتت  هلةه قوله (ومن يدول فإن هللا هو الغين احلمةاا)ح وها(ا والق ا هو ز دة احلا هلى االي ا 
 حت(ير من العود ملا دو هنه. 

ففع  (يدول) ماارأ توفح فة وز أن يكون ماضةه كعا إهراضح أي من ال يرجو هللا والةوم اآلخر ويعرض هن داي هللا  
يكون ماضةه من الدويل كعا اختاذ الويلح أي من يدخا( هااو هللا أولةااء فاإن هللا فإن هللا غين هن امدثاله. وحوز هناي أن 

 غين هن واليده كما يف قوله تعاف (ومن يدوهللام منكم فإ ه منهم) يف سورة العقود. 
 وضمري الف   يف قولاه (هاو الغاين) توكةاا للح ار الا(ي أفاادك تعرياف امازأينح وهاو ح ار ادهاايي لعاام االهداااد تغاا 

 غريك وال حبماكح أي هو الغين هن املدولني  ن النهي هما دوا هنه إمنا لفاياهتم ال يفةا هللا شةئا فهو الغين هن ك  شيء. 
واتباأ (الغين) توصف (احلمةا) تدمةمح أي احلمةا ملن ميدث  أمرك وال يعارض هناه أو احلمةاا ملان ال يدخا( هااوك ولةاا هلاى  

 إن هللا غين هنكم وال يرضى لعبادك الكفر وإن تيكروا يرضه لكم). حنو قوله تعاف (إن تكفروا ف
 [)  7(ه ى هللا أن حع  تةنكم وتني ال(ين هاديدم منهم مودة وهللا قاير وهللا غفور رحةم] 
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مواصاالة  اهاارتاض وهااو اساادئنا  مد اا  كااا قبلااه ماان أول ال ااورة خوطاا  تااه املؤمنااون ت االةة هللااام هلااى مااا دااوا هنااه ماان  

أقرابيهمح أبن يرجوا من هللا أن حع  ق ةعدهم آيلة إف مودة أبن ي لم امليركون من قراتة املاؤمنني وقاا حقاق هللا ذلاك ياوم 
 فدح مكة  سالم أيب سفةان واحلارث اتن هيام وسهة  تن همرو وحكةم تن حزام. 

لم أم حبةبة تنل أيب سفةانح تزوجها تعا وفااة زوجهاا قال اتن هباس: كان من ه(ك املودة تزوج النيب صلى هللا هلةه وس  
هبا هللا تن جحش أبرض احلبية تعا أن تن ر زوجهاا فلماا تزوجهاا النايب صالى هللا هلةاه وسالم ال ال هريكاة أيب سافةان 
ذا وصر  تفا  النيب صلى هللا هلةه وسلم فقال:  ذلك الفح  ال يقاأ أ فه   روي تاال تعاا القاا  يقاال: قااأ أ فاه. إ

ضرن أ فه ابلرمح  وه(ا يثةا ح وكاا وا إذا  ازا فحا  غاري كار، هلاى انقاة كرمياة دفعاوك هنهاا تاارن أ فاه ابلارمح لائال يكاون 
 داجهااا ه ةنااا. وإذا تقااام أن هاا(ك ال ااورة  زلاال هااام فاادح مكااة وكااان تاازوج الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم أم حبةبااة يف ماااة 

صار  تاه اتان ه ةاة وغاريك. يعاين فدكاون آياة (ه اى هللا أن حعا  تةانكم) اخل  مهاجرهتا ابحلبية وتلاك قبا  فادح مكاة كماا
  زلل أول ال ورة مث أحلقل ابل ورة. 

وإما أن يكون كالم اتن هباس هلى وجه املثال حل ول املودة تعا تعمل امليركنيح وح ول مث  تلك املودة يهئ صاحبه  
 باس. إف اإلسالم واسدبعا اتن ه ةة صحة ما روي هن اتن ه

و(ه ى) فع  مقارتة وهو م دعم  هنا يف رجاء امل لمني ذلك من هللا أو م دعملة يف الوها مردة هن الرجاء. قال يف  
 الكيا : كما يقول امللك يف تعمل احلوايج ه ى أو لع  فال تبقى شبهة للمحداج يف يام ذلك. 

م أولةاء) ورلة (وهللا قاير) ت(ية . واملعا: أ ه شايا وضمري (منهم) هايا إف العاو من قوله (ال تدخ(وا هاوي وهاوك 
 القارة هلى أن يغري ا حوال فة ري امليركون مؤمنني صادقني وت ريون أوداء هللام. 
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وه ااف هلااى الداا(ية  رلااة (وهللا غفااور رحااةم)ح أي يغفاار ملاان أانتااوا إلةااه وياارمحهم فااال ه اا  أن ي ااريوا أوداء لكاام كمااا  
 ت ريون أوداء هللام. 

(ال ينهةاااااكم هللا هااااان الااااا(ين مل يقااااااتلوكم يف الاااااين ومل خيااااارجكم مااااان د ركااااام أن تااااربوهم وتق ااااا وا إلاااااةهم إن هللا  ااااا   
[) اسادئنا  هاو من ااو  ملفهاوم ا وصاا  الااأ وصاف ناا العااو يف قولااه تعااف (وقاا كفااروا كاا جااءكم ماان 8املق ا ني]

ا لكاام أهاااء ويب ا وا إلاةكم أياايهم وأل اندهم ابل اوء)ح امل ااوقة احلاق خيرجاون الرساول وإ كام) وقولاه (إن يثقفاوكم يكو او 
م ا  الدعلة  للنهي هن اختاذ هاو هللا أولةاءح اسدثا هللا أقواما من امليركني غري مامرين العااوة للم لمني وكان دينهم 

 شايا املنافرة م  دين اإلسالم. 
اوكم) ومحلناك هلى حالة معاداة من خالفهم يف الاين و ظاران فإن  ظران إف وصف العاو من قوله (ال تدخ(وا هاوي وه 

ما  ذلااك إف وصاف (خيرجااون الرسااول وإ كام)ح كااان مااامون قولاه (ال ينهاااكم هللا هاان الا(ين مل يقاااتلوكم يف الاااين) إف 
فات امل(كورة لك  صفة آخركح تةاان ملعا العااوة اجملعولة هلة للنهي هن املواالة وكان املعا أن مناط النهي هو مموأ ال 

 هلى حةاهللاا. 
وإن  ظران إف أن وصف العاو هو هاو الاينح أي خمالفة يف  ف ه م  ضمةنة وصف (وقا كفروا كا جاءكم من احلق)ح   

كان مامون (ال ينهاكم هللا) إف آخرك خت ة ا للنهي   وو أهاااء الااين الا(ين مل يقااتلوا امل المني  جا  الااين ومل 
  لمني من د رهم. خيرجوا امل
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وأ ما كان فه(ك امملة قاا أخرجال مان حكام النهاي القاوم الا(ين مل يقااتلوا يف الااين ومل خيرجاوا امل المني مان د رهام.   

وات اال هاا(ك اآليااة ابآل ت الااأ قبلهااا حعاا  االهدبااارين سااواء فااخ  يف حكاام اآليااة أصاانا  وهاام حلفاااء الناايب صاالى هللا 
وسلم مث  خزاهةح وتين احلارث تن كع  هبا مناة تن كنامةح ومزينة كان هؤالء كلهم مظاهرين النايب صالى هللا هلةاه هلةه 

وسلم و بون ظهورك هلى قريشح ومث  الن اء وال بةان من امليركنيح وقا جاءت قدةلة  ابلد غري ويقال هللاا: قدلةح مكاربا  
وهي أم أمساء تنل أيب تكر ال اايق إف املايناة زايارة اتندهاا وقدةلاة يومئا( تنل هبا العزي من تين هامر تن لؤي من قريش 

ميركة يف املاة الأ كا ال فةهاا املهاد اة تاني رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم وتاني كفاار قاريش تعاا صالح احلايبةاة  وهاي 
   أمها? قال:  عم صلي أماكح وقاا املاة الأ  زلل فةها ه(ك ال ورة  ف  لل أمساء رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم: أت

 قة : إن ه(ك اآلية  زلل يف ش دا. 
وقوله (أن تربوهم) تال اشدمال من (ال(ين مل يقاتلوكم يف الاين) اخلح  ن وجود ضمري املوصول يف املبال وهو الامري   

ن مل يقااتلوكم امل المني يف الااين املن ون يف (أن تربوهم) حع  تر امل لمني نم مما تيدم  هلةه أحاواهللام. فااخ  يف الا(ي
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 فر من تين هاشم منهم العباس تن هبا امل ل ح وال(ين مشلدهم أحكام ه(ك اآلية كلهم قا قة  إدم سب   زوهللاا وإمنا هو 
 مشول وما هو ت ب   زول. 

 اخلافمل. ولرب: ح ن املعاملة واإلكرام. وهو يدعاى حبر  امرح يقال: تر تهح فدعايده هنا تنف ه هلى  زأ  
والق ااط: العاااال. وضااامن تق ااا وا معااا تفاااالوا فعااااي ن(إف) وكاااان حقااه أن يعااااى ابلاااالم. هلاااى أن الاااالم و(إف)  

 يدعاقبان كثريا يف الكالمح أي أن تعاملوهم كث  ما يعاملو كم ته من الدقرنح فإن أحا ميث  ما هام  ته من العال. 
  ك  مق ط فةاخ  ال(ين يق  ون لل(ين حالفوهم يف الاين إذا كاا وا ورلة و(إن هللا    املق  ني) ت(ية ح أي   

 م  املخالفة حم نني معاملدهم. 
وهن أيب وه  قال س لل اتن زيا هن قوله تعاف (ال ينهاكم هللا) اآلية قال:   خها القدالح قال ال ربي ال معا لقول  

اتة من أه  احلارن أو كان ال قراتاة تةناه وتةناه حمارم إذا مل يكان يف من قال : ذلك من وخح  ن تر املؤمنني كن تةنه وتةنه قر 
 ذلك داللة هلى هورة  ه  اإلسالم. اك. 

 ويؤخ( من ه(ك اآلية جواز معاملة أه  ال(مة تإلح ان وجواز االحدفاء أبهةادم.  
راجكم أن تولااوهم وماان يددااوهللام (إمنااا ينههااةكم هللا هاان الاا(ين قاااتلوكم يف الاااين وأخرجااوكم ماان د ركاام وظاااهروا هلااى إخاا 

 [) ف(لك ملا تقام وح ر اآلية املدقامة. وهي تؤذن اب دهاء الغرض امل و  له الكالم من أوله. 9ف ولئك هم الظاملون]
والق ر امل ادفاد مان رلاة (إمناا ينهااكم هللا) إف آخرهاا ق ار قلا  لارد اهدقااد مان ظان أو شاك يف جاواز صالة املياركني  

ال(ين حتققل فةهم ه(ك ال فات يوم  زول اآلية هم ميركوا أه  مكةح و(أن تولوهم) تاال اشادمال مان هلى اإلطال . و 
 (ال(ين قاتلوكم). 

 (ومن يدوهللام) شرط وجيء يف جوان اليرط ابسم اإلشارة لدمةةز امليار إلةهم ز دة يف إياا  احلكم.  
يت اب ساابان الااأ ال  دماا  امل االمون معهااا البقاااء ككااةح واملظاااهرة: املعاو ااة. وذلااك  ن أهاا  مكااة فريقااان ماانهم ماان أي 

 ومنهم من تعني هلى ذلك ويغري هلةه. 
والق ر امل دفاد من قوله (ف ولئك هم الظاملون) ق ر ادهاييح أي أن ظلمهام ليااك ووقوهاه تعاا النهاي الياايا والدنبةاه  

 وحقو  امل لمني وهلى حق الظامل  ف ه. هلى ا خ اء والع ةان ظلوا ال يغفر   ه اهدااء هلى حقو  هللا 
(  أيها ال(ين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فاامدحنوهن هللا أهلام  مياادن فاإن هلمدماوهن مؤمناات فاال ترجعاوهن  

إف الكفار ال هن ح  هللام وال هم  لون هللان) ال خال  يف أن ه(ك اآل ت آخر ال ورة  زلل هق  صالح احلايبةاة وقاا 
أان رجحناا أن أول ال اورة  زلال قبا  ها(ك وأن كداان حاطا  تان أيب تلدعاة إف املياركني كاان هناا جتهاز رساول هللا هلمن 

 صلى هللا هلةه وسلم للحايبةة. 
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د ومناسبة ورود ه(ك اآلية تعا ما قبلهاح أي النهاي هان ماواالة املياركني يد ار  إف ماا تاني امل المني واملياركني مان هقاو   
النكااا  وامل اااهرة فقااا يكاااون امل االم زوجااا مليااركة وتكاااون امل االمة زوجااا ملياار  فدحااااث يف ذلااك حااوادث ال ي ااادغين 

 امل لمون هن معرفة حكم اليريعة يف مثلها. 
وقاا حاااث هقاا  ال االح الا(ي ا عقااا تااني الناايب صالى هللا هلةااه وساالم وتااني املياركني يف احلايبةااة ساانة ساال ماايء أيب   

يوسف يف احلايا وكان م لما موثقا يف القةود هنا أتةه ككة فا فلل وجاء إف رسول هللا صلى هللا هلةه  جنال تن همرو
وسلم وهو يف احلايبةة وكاان مان شاروط ال الح  أن مان أتاى حممااا مان قاريش تغاري إذن ولةاه ردك هلاةهم ومان جااء قريياا 

إلاةهمح وملاا رجا  رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم إف املاينااة  ممان ما  حمماا مل ياردوك هلةاه  فاردك النايب صالى هللا هلةاه وسالم
هاجرت أم كلثوم تنل هقبة تن أيب معةط هارتة من زوجها همرو تن العاوح وجاءت سبةعة ا سلمةة مهاجرة هارتة مان 
: زوجهااا صااةفي تاان الراهاا  أو م ااافر املخزوماايح وجاااءت أمةمااة تناال تياار هارتااة ماان زوجهااا اثتاال تاان الياامراخ وقةاا 

ح اان تان الاحااا . وطلابهن أزواجهان ف ااء تعااهم إف املايناة جااء زوج سابةعة ا سالمةة ي لا  ردهاا إلةاه وقااال: إن 
طةنة الكدان ال(ي تةننا وتةنك مل جتف تعاح فنزلل ه(ك اآلية ف   النيب صلى هللا هلةه وسلم أن يردها إلةه ومل يرد واحاة 

ناال هقبااة زيااا تاان حارثااة. وتاازوج ساابةعة سااه  تاان حنةااف وتاازوج أمةمااة سااه  تاان إلااةهم وتقةاال ابملاينااة فداازوج أم كلثااوم ت
 حنةف. 

وجاءت زينا  تنال النايب صالى هللا هلةاه وسالم م المة وحلاق ناا زوجهاا أتاو العاع تان الرتةا  تان هباا العازي تعاا سانني  
 ميركا مث اسلم يف املاينة فردها النيب صلى هللا هلةه وسلم إلةه. 

النهي يف ش ن املؤمنات املهاجرات أن يرجعوهن إف الكفار   خا ملا تامنده شرط ال الح الا(ي  وقا اخدلف: ه  كان 
تااني الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم وتااني امليااركني أو كااان ال االح غااري م اار   رجاااأ الن اااء  ن ال ااةغة صااةغة راا  املاا(كر 

قةاا : إن ال الح صار  فةاه أبن مان جااء إف الناايب  فااهدرب مماال وكاان النهاي الا(ي يف هاا(ك اآلياة تةااان لا(لك اجملما . وقاا
صلى هللا هلةه وسلم من غري إذن وله من رج  أو امرأة يرد إف ولةه. فإذا صح ذلاك كاان صار ا وكا ال اآلياة انساخة ملاا 

 فعله النيب صلى هللا هلةه وسلم. 
لفاظ ال الح حمادمال إلرادة الرجاال وال(ي يف سرية اتن إسحا  من رواية اتن هيام خلي مان ها(ا الد اريح ولا(لك كاان  

  ن الاماير الأ اشدم  هلةها ضمايرت(كري. 
وقا روي أن النيب صلى هللا هلةه وسلم قال لل(ين س لوك إرجاأ الن اء املؤمنات وطلبوا تنفة( شروط ال الح: إمناا اليارط  

جااااءهم املؤمناااات مهااااجرات وإياااا(اان يف الرجاااال ال يف الن ااااء فكا ااال هااا(ك اآلياااة تياااريعا للم اااالمني فةماااا يفعلو اااه إذا 
للميركني أبن شرطهم غري  ع وش ن شروط ال لح ال راحة لعظم أمر امل احلات واحلقو  املرتتبة هلةهاح وقا أذه  هللا 
امليركني هن االحدةاط يف شرطهم لةكون ذلك رمحة ابلن اء املهاجرات إذ جع  هللان خمرجا و يةاا لرساوله صالى هللا هلةاه 

يف اآلياة الاأ تعااها لق ااا أن ييارت  مان ميكناه االطاالأ مان املااؤمنني هلاى صاا  إمياان املؤمناات املهاااجرات وسالم كماا 
 تعاوان هلى إظهار احلقح و ن ما فةها من الدكلةف يرج  كثري منه إف أحوال املؤمنني م    ايهم. 

 واالمدحان: ا خبار. واملراد اخدبار إميادن.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ادن) معرتضةح أي أن هللا يعلم سرايرهن ولكن هلةكم أن ختدربوا ذلك كا ت د ةعون من الاالي . ورلة (هللا أهلم  مي 
ول(لك فرأ ما قب  االهرتاض قوله (فإن هلمدموهن مؤمنات) اخلح أي إن ح   لكم العلام أبدان مؤمناات غاري كااذابت  

اآلتةة (  أيها النيب إذا جااء  املؤمناات يبايعناك هلاى يف دهواهن. وه(ا االلدحا  هو ال(ي مسي املبايعة يف قوله يف اآلية 
 أن ال ييركن ابهلل) اآلية. 

   
 

 4391صفحة : 
 
ويف صحةح البخاري هن هايياة أن رساول هللا  كاان ميادحن مان هااجر مان املؤمناات نا(ك اآلياة يقاول هللا (  أيهاا النايب   

اتن هبااس فقاال: كا ال املمدحناة أن ت ادحلف أداا ماا خرجال  إذا جاء  املؤمنات يبايعنك) إف قوله (غفور رحةم) وزاد
تغاا لزوجهاح وال رغبة من أرض إف أرضح وال الدماس د ةااح وال هياقا لرجا  منااح وال جبريارة جرهتاا تا  حباا هلل ولرساوله 

مهرهاا وماا أ فاق  والاار اآلخرةح فإذا حلفل ابهلل ال(ي ال إله إال هو هلى ذلك أه اى النايب صالى هللا هلةاه وسالم زوجهاا
هلةها ومل يردها. وكان النيب صلى هللا هلةه وسلم أيمر همر تن اخل ان تداويل حتلاةفهن فاإذا تباني إمياان املارأة مل يردهاا النايب 
 صلى هللا هلةه وسلم إف دار الكفر كما هو صريح اآلية. (فال ترجعوهن إف الكفار وال هن ح  هللام وال هم  لون هللان). 

(ال هن ح  هللام وال هم  لون هللان) موق  البةان والدف ة  للنهي يف قوله (فال ترجعوهن إف الكفاار) حتقةقاا  وموق  قوله  
 لوجون الدفرقة تني املرأة املؤمنة وزوجها الكافر. 

 وإذا قا كان املخاطا  تا(لك النهاي رةا  املاؤمنني كماا هاو مقدااى قولاه (  أيهاا الا(ين آمناوا إذا جااءكم املؤمناات) إف 
آخركح تعني أن يقوم تدنفة( من إلةه تنفة( أمور امل لمني العامة يف ك  مكان وك  زمان وهم والة ا مور مان أماراء وقاااة 
إذ ال ميكن أن يقوم امل لمون كا خوطبوا ته مث  ه(ك ا مور العامة إال هلى ه(ا الوجه ولكن هلى ك  فارد مان امل المني 

 دزام االمدثال ملا يقررك والة ا مور. الدزام العم  ته يف خاصة  ف ه وال
 وإذا كان حمم  لفظ احل  وما ت ر  منه كالم اليارأ من رفا إف معا اإلابحة اليرهةة وهي امواز وضا الدحر،.  
وماان الواضااح أن الكفااار ال تدوجااه إلااةهم خ اااابت الدكلةااف أبمااور اإلسااالم إذ هاام خااارجون هنااه فم ااالبدهم ابلدكااالةف  

ال يدعلق ته ق ا اليريعةح ول(لك تعا امل  لة امللقبة يف هلم ا صول ك  لة: خ ان الكفاار ابلفاروأح م ا لة  اإلسالمةة
 ال طاي  حتدها وال ينبغي االشدغال نا تله الدفري  هلةها. 

حا  وإذ قا هلق حكم  في حا  املارأة الا(ي هاو معاا حرماة دوام ه امدها هلاى ضامري الكفاار يف قولاه تعااف (وال هان  
هللام). ومل يكن الكفار صاحلني للدكلةف ن(ا الدحر، فقا تعني  وي  ه(ا الدحر، ابلن بة إف كو ه هلى الكاافرينح وذلاك 
 رجاأ وصف احل  املنفي إف الن اء يف كلدا امملدني وإتااء وجه اإلتةان ابمملدني ووجاه الدعااكم يف ترتةا  أجزايهماا. 

املؤمنة إف الكاافر يقا  هلاى صاورتني: إحااامها: أن ترجا  املارأة املؤمناة إف زوجهاا يف تاالد وذلك أن  قول: إن رجوأ املرأة 
 الكفرح وذلك ما أحل الكفار يف طلبه ملا جاءت تعمل املؤمنات مهاجرات. 
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ذا جاااء والثا ةاة: أن ترجا  إف زوجهااا يف تاالد اإلسااالم أبن خيلاي تةنهااا وتاني زوجهااا الكاافر يقااةم معهاا يف تااالد اإلساالم إ 
ي لبها ومن  من ت لمها. وكلدا ال ورتني غاري حاالل للمارأة امل المة فاال حةزهاا والة ا ماورح وقاا هارب هان ال اورة ا وف 
جبملة (ال هن ح  هللام) إذ جع  فةها وصاف حا  خاربا هان ضامري الن ااء وأدخلال الاالم هلاى ضامري الرجاالح وهاي الم 

ميلاك الرجاال الكفاار ه امة أزواجهام املؤمناات وذلاك ي ادلزم أن تقااء الن ااء تعاية احل  وأصالها الم امللاك ف فااد أن ال 
 املؤمنات يف ه مة أزواجهن الكافرين غري حاللح أي مل  للهن اإلسالم هللام. 

وقام (ال هن ح  هللام)   ه راجا  إف ال اورة ا كثار أمهةاة هناا املياركني إذ كاا وا ي ا لون إرجااأ الن ااء إلاةهم ويرسالون  
 ط يف ذلك تق ا الرد هلةهم ن(ا. الوساي

وجيء يف امملة ا وف ابل فة امليبهة وهي (ح ) املفةاة لثبوت الوصاف إذ كاان الرجاال الكاافرون يظناون أن الع امة  
 الأ هللام هلى أواجهم املؤمنات مثبدة أدن ح  هللام. 

ربا هان ضامري الرجاالح وهااي الفعا  إف وهرب هن الثا ةة جبملاة (وال هام  لاون هللاان) فعكام اإلخباار ابحلا  إذ جعا  خا 
 ا ل  ابلالم داخلة هلى ضمري الن اء ف فاد أدن ال    هللان أواجهن الكافرون ولو تقى الزوج يف تالد اإلسالم. 

وهللا(ا ذكرت امملة الثا ةاة (وال  لاون هللاان) كالددماة حلكام امملاة ا وفح وجايء يف امملاة الثا ةاة ابمل انا فعاال مااارها  
االلده هلى الد اد إلفادة  في ال ماهةة يف الدحلة  ولاو تد اادك يف احلاال تعقاا جاياا أو اتفاا  جاياا هلاى البقااء يف ل

 دار اإلسالم خالفا  يب حنةفة إذ قال: إن موج  الفرقة هو اخدال  الاارين ال اخدال  الاين. 
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 كةا  في احلال فبعا أن قال: (ال هن ح  هللام) وهو ا ص  كما هلمل وحوز يف اآلية وجه آخر وهو أن يكون املراد   

 آ فا أكا جبملة (وال هم  لون هللان) أي أن ا دفاء احل  حاص  من ك  جهة كما تقال: ل ل منك ول ل مين. 
 جهة. و ظريك قوله تعاف (هن لباس لكم وأ دم لباس هللان) يف سورة البقرة  كةاا لياة الدلبم واالت ال من ك   
ويف الكااالم حم اان العكاام ماان ا  اانات البايعةااة ماا  تغةااري ي ااري تااني (حاا ) و( لااون) اقدااااك املقااامح وإمنااا يااوفر حااظ  

 الدح ني كقاار ما ي مح له ته مقداى حال البالغة. 
هلااى مااا دفعااه (وآتاوهم مااا أ فقااوا) املاراد ن(مااا أ فقااوا) ماا أه ااوك ماان املهاورح والعاااول هاان إطاال  اساام املهااور وا جاور  

 امليركون لن ايهم الالء من ل ايف القرآن  ن أولئك الن اء أصبحن غري زوجات. 
 ف لغي إطال  اسم املهور هلى ما ياف  هللام.  
وقاااا مساااى هللا تعاااا ذلاااك ماااا يع ةاااه امل ااالمون هللاااان أجاااورا تقولاااه تعااااف (وال جناااا  هلاااةكم أن تنكحاااوهن إذا آتةدماااوهن   

 أجورهن). 
 مهور ا زواج امليركني إلةهم هم والة أمور امل لمني مما تني أيايهم من أموال امل لمني العامة.  واملكلف  رجاأ 
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(وال جناا  هلاةكم أن تنكحاوهن إذا آتةدماوهن أجاورهن) وإمناا قاال تعااف (وال جناا  هلاةكم أن تنكحاوهن إذا آتةدماوهن  
ظان أن ماا دفا  للازوج ال ااتق م اقط اسادحقا  املارأة أجورهن) للدنبةه هلى خ وو قوله (إذا آتةدموهن أجورهن) لائال ي

 املهر ممن يروم تزوحها ومعلوم أن  كاحها تعا اسدربايها تثالثة أقراء. 
(وال ي ااكوا تع اام الكااوافر) دااى هللا امل االمني هاان إتقاااء الن اااء الكااوافر يف ه اامدهم وهاان الن اااء الااالء مل خياارجن ماا   

ة طلااق امل االمون ماان كاان هللااام ماان أزواج ككااةح ف لااق همار اماارأتني لااه تقةدااا ككااة أزواجهان لكفاارهن فلمااا  زلاال ها(ك اآلياا
 ميركدنيح ومها: قريبة تنل أيب أمةةح وأم كلثوم تنل همرو اخلزاهةة. 

واملااراد ابلكااوافر: امليااركات. وهاان موضااوأ هاا(ك الديااريعات  دااا يف حالااة واقعااة فااال تياام  اآليااة النهااي هاان تقاااء املاارأة  
 ه مة زوج مير  وإمنا يؤخ( حكم ذلك ابلقةاس.  امل لمة يف

قااال اتاان ه ةااة: رأياال  يب هلااي الفارسااي إ ااه قااال: مسعاال الفقةااه أاب احل اان الكرخااي يقااول يف تف ااري قولااه تعاااف (وال  
فقاال:  ي كوا تع م الكوافر أ ه يف الرجال والن وان  ح فقلل له: النحويون ال يرو ه إال يف الن اء  ن كوافر ر  كاافرةح

وآيااش ميناا  ماان هاا(اح ألااةم الناااس يقولااون: طايفااة كااافرةح وفرقااة كااافرةح فباال وقلاال: هاا(ا  يةااا  اك. وجااوان أيب احل اان 
الكرخااي غااري م اادقةم   ااه ميناا  منااه ضاامري الاا(كور يف قولااه (وال ي ااكوا) فهاام الرجااال املؤمنااون والكااوافر   اااؤهم. وماان 

قارأ اممهاور (وال ي اكوا) تاام الدااء وساكون املاةم وك ار ال اني خمففاة. الع ة  قول أيب هلاي: فبهال وقلال... اخل. و 
 وقرأ أتو همرو تام الداء وفدح املةم وتيايا ال ني مك ورة ماارأ م ك كعا أم ك. 

(وسئلوا ما أ فقدم ولة ئلوا ماا أ فقاوا) ه اف هلاى قولاه (وآتاوهم ماا أ فقاوا) وهاو تدماةم حلكماهح أي كماا تع اودم مهاور  
هم الالء فررن منهم م لماتح فك(لك إذا فرت إلةهم امرأة م لم كافرة وال قارة لكم هلاى إرجاههاا إلاةكم ت ا لون أزواج

 امليركني إرجاأ مهرها إف زوجها امل لم ال(ي فرت منه وه(ا إ  ا  تني الفريقنيح وا مر لإلابحة. 
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س لوا ما أ فقدم) إلفادة أن معا واو الع ف هنا هلى املعةة ابلقرينة  ن قولاه وقوله (ولة  لوا ما أ فقوا) تكملة لقوله (وا  

(ولة ا لوا ماا أ فقاوا) لاو أرياا حكناة كفااردك لكاان مغنةاا هناا قولاه (وآتاوهم ماا أ فقااوا)ح فلماا ككار هقا  قولاه (وسائلوا مااا 
م ماا هلاةكم وإال فاال. فاالواو مفةااة معاا أ فقدم) هلمنا أن املراد ر  ماامون امملدانيح أي إذا أه اوا ماا هلاةهم أه اوه

املعةااة هنااا ابلقرينااة. وينبغااي أن  ماا  هلةااه مااا قالااه تعاامل احلنفةااة ماان أن معااا واو الع ااف املعةااة. قااال إمااام احلاارمني يف 
اك. الربهان يف معاين الواو:  اشدهر من ما(ه  الياافعي أداا للرتتةا  وهناا تعامل احلنفةاة أداا للمعةاة. وقاا زل الفريقاان  

وقا أشاار إلةاه يف مغاين اللبةا  ومل ياردك. وقاال املاازري يف شار  الربهاان:  وأماا قاوهللام: ال  كا  ال امك وتيارن اللانب  ح 
فإن املراد النهي هن تناول ال مك وتناول اللنب فةكون اإلهران خمدلفاا فاإذا قاال: وتيارن اللانب تفادح البااء كاان دةاا هان 

 ر حر   أن  اك. وهو يرمي إف أن ه(ا ا م   داج إف قرينة. امم  ويكون اال د ان كعا تقاي
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ف فاد قوله (ول ا لوا ماا أ فقاوا) أدام إن أتاوا مان دفا  مهاور   ااء امل المني يفارون إلاةهم كاان ذلاك خماوال للماؤمنني أن ال  
 يع وهم مهور من فروا من أزواجهم إف امل لمنيح كما يقال يف الفقه خريته تنفي ضروك. 

[) أي هاا(ا حكاام هللاح وهااو هااال تااني الفااريقني إذ لااةم  حااا أن 10لكاام حكاام هللا  كاام تةاانكم وهللا هلااةم حكااةم](ذ 
أيخاا( أبحااا جا بةااه وياارت  اآلخاار. قااال الزهااري: لااوال العهااا  م ااك الن اااء ومل ياارد إف أزواجهاام صاااا . ورلااة ( كاام 

هللا) ما  تقااير ضامري يارتط امملاة ت ااح  احلاال تقاايرك: تةنكم) حوز كودا حاال من اسم اماللة أو حااال مان (حكام 
  كمه تةنكمح وأن تكون اسدئنافا. 

وقوله (وهللا هلةم حكةم) ت(ية  ييري إف أن ه(ا حكم يقدااةه هلام هللا حباجاات هباادك وتقدااةه حكمداه إذ أه اى كا   
 ذي حق حقه. 

املهاور شارها يف أحاوال خم وصاة اقداااها اخادالط ا مار  وقا كا ال ها(ك ا حكاام الاأ غاي ها(ك اآل ت مان الارتاد يف  
تني أه  اليار  واملاؤمنني وماا كاان مان ههاا املهاد اة تاني امل المني واملياركني يف أوايا  أمار اإلساالم خاصاا تا(لك الزماان 

  راأ أه  العلمح قاله اتن العريب والقرطيب وأتو تكر ام او. 
ر فعااقبدم فاالتوا الاا(ين ذهبال أزواجهاام مثاا  ماا أ فقااوا واتقااوا هللا الا(ي أ اادم تااه (وإن فااتكم شاايء مان أزواجكاام إف الكفااا 

[) ه ااف هلااى رلااة (واساا لوا مااا أ فقاادم) فإدااا ملااا ترتاا  هلااى  زوهللاااا إابء امليااركني ماان أن يااردوا إف أزواج 11مؤمنااون]
ككة مهورهم الأ كا وا أه وها   ااءهمح الن اء الالء تقني هلى الكفر ككة والالء فررن من املاينة والدحقن أبه  الكفر 

 هقبل ن(ك اآلية لديري  رد تلك املهور من أموال امل لمني فةما تةنهم. 
روي أن امل االمني كدبااوا إف امليااركني يعلمااودم كااا تااامنده هاا(ك اآليااة ماان الاارتاد تااني الفااريقني يف قولااه تعاااف (واساا لوا مااا  

 أ فقدم ولة  لوا ما أ فقوا). 
  امليركون من دف  مهور الن اء الاليت ذهبال إلاةهم فنازل قولاه تعااف (وإن فااتكم شايء مان أزواجكام إف الكفاار) فامدن 

 اآلية. 
وأص  الفوت: املفارقة واملباهاةح والدفاوت: املدباها. والفوت هنا م دعار لاةاأ احلق كقول رويياا تان كثاري ال اايي أو  

 همرو تن معا يكرن:          
 بوا مث  تةين تقةدكام                      فما هلي ت(   منكم فوت أي فال ضاةاأ هلاي كاا أذ ادمح أي فاإان كمان إن ت(  

 مل يا  له حق. 
واملعا: إن فرت تعمل أزواجكم وحلقل ابلكفار وح   الدعاق  تةنكم وتاني الكفاار فعقبادم هلاى أزواج الكفاار وهقا   

دفاا  مهااور تعاامل الن اااء الااالء ذهاانب إلااةهمح فااادفعوا أ اادم ملاان حرمااه الكفااار مهاار  الكفااار هلااى أزواجكاام وأ  الكفااار ماان
امرأتااهح أي مااا هااو حقااهح واحد اازوا تاا(لك هلااى الكفااار. وهاا(ا يقداااي أ ااه إن أه ااي رةاا  املااؤمنني مهااور ماان فاااهتم ماان 

هنه وهو أظهر ما ف رت ته    ايهم وتقي للميركني فا  يردك امل لمون إف الكفار. وه(ا تف ري الزهري يف رواية يو م
 اآلية. 
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وهن اتن هباس واممهور: ال(ين فاهتم أزواجهم إف الكفار يع ون مهاور   اايهم مان مغاا  امل المني. وها(ا يقدااي أن  
 تكون اآلية من وخة آبية سورة تراءة (كةف يكون للميركني هها هنا هللا وهنا رسوله). 
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إف اإله اء من الغناايم إال إذا مل يكان يف ذمام امل المني شايء مان مهاور   ااء املياركني الاالء أتاني والوجه أن ال ي ار   

 إف تالد اإلسالم وصرن أزواجا للم لمني. 
 والكالم إحاز ح(  شايا دل هلةه مموأ ا لفاظ وموض  الكالم هق  قوله تعاف (وإن فاتكم شيء من أزواجكم).  
ه: تعمل (من أزواجكم) تةاان ل(شايء)ح وأرياا ن(شايء) حتقاري الزوجاات الاالء أتاني اإلساالمح ولفظ (شيء) هنا مراد ت 

 فإن املراد قا فاتل ذاهتا هن زوجها فال ا دفاأ له نا. 
 وضمن فع  (فاتكم) معا الفرار فعاي حبر   إف  أي فررن إف الكفار.  
هااي النوتااةح أي م ااري أحااا إف حااال كااان فةهااا غااريك. و(هاااقبدم) صااةغة تفاهاا  ماان العقبااة تااام العااني وسااكون القااا  و  

وأصلها يف ركون الرواح  والاوان أن يرك  أحا هقبة وآخر هقبة شبه ما حكم تاه هلاى الفاريقني مان أداء هاؤالء مهاور 
   اء أولئك يف تعمل ا حوال ومن أداء أولئك مهور   اء هؤالء يف أحوال أخرى مماثلة كركون يدعاقبون فةه. 

 (ذهبل) ماز مث  فع  (فاتكم) يف معا هام القارة هلةهن. ففع   
واخل ان يف قوله (وإن فاتكم شيء من أزواجكم) ويف قوله (فالتوا) خ اان للماؤمنني والا(ين ذهبال أزواجهام هام أيااا  

 من املؤمنني. 
 ور لزوجاهتم. واملعا: فلةعط املؤمنون إلخوادم ال(ين ذهبل أزواجهم ما مياث  ما كا وا أه وك من امله 
وال(ي يدوف اإله اء هنا هو كما قرران يف قوله (وآتوهم ما أ فقوا) أي ياف  ذلك من أموال امل لمني كالغنايم وا مخاس  

وحنوها كما تةنده ال نةح أه ى النايب صالى هللا هلةاه وسالم همار تان اخل اانح وهةااض تان أيب شاااد الفهاريح ومشااس تان 
 ور   ايهم الالحقات ابمليركني من الغنايم. هثمانح وهيام تن العاوح مه

 وأفاد لفظ (مث ) أن يكون املهر املع ى م او  ملا كان أه اك زوج املرأة من قب  ال  قع فةه.  
وأشارت اآلية إف   وة من   اء املهااجرين مل ي المن وهان ةاان   ااء: أم احلكام تنال أيب سافةان كا ال حتال هةااض   

يب أمةة ويقال: قريبة وهي أخل أم سلمة كا ل حتل همر تن اخل اانح وأم كلثاوم تنال جارول  تن شاادح وفاطمة تنل أ
كا ل حتل همرح وتروأ  تفدح الباء هلى ا صح وا اثون يك ارودا) تنال هقباة كا ال حتال مشااس تان هثماان وشابهة 

وهنااا تناال أيب جهاا    تناال غااةالن. وهباااة تناال هبااا العاازى كا اال حتاال هيااام تاان العاااوح وقةاا  حتاال هماارو تاان هبااا.
كا ل حتل هيام تن العاوح وأروى تنل رتةعة تن احلارث تن هباا امل لا  كا ال حتال طلحاة تان هبةاا هللاح وكاان قاا 

 هاجر وتقةل زوجه ميركة ككة فلما  زلل اآلية طلقها طلحة تن هبةا هللا. 
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نيح وإمنااا تقةدااا ككااة إف أن طلقهمااا هماار. وقاا تقااام أن هماار طلااق زوجدةااه قريبااة وأماارولح فلاام تكااوان مماان حلقاان ابملياارك 
 وأح   أن رةعهن إمنا طلقهن أزواجهن هنا  زول قوله تعاف (وال ي كوا تع م الكوافر). 

والد(ية  تقوله (واتقوا هللا ال(ي أ ادم تاه مؤمناون) حتاريمل للم المني هلاى الوفااء كاا أمارهم هللا وأن ال ي ااهم هان الوفااء  
ني هللام ابمور وقلة الن فةح ف مر أبن يؤدي امل لمون إلخاوادم مهاور الن ااء الاالء فاارقوهن ومل يارض تبعاه معاملة امليرك

امليااركون  ه ااايهم مهااورهن ولاا(لك اتباا  اساام اماللااة توصااف (الاا(ي أ اادم تااه مؤمنااون)  ن اإلميااان يبعااا هلااى الدقااوى 
 ح أي فال تكو وا مثلهم. وامليركون ملا مل يؤمنوا كا أمر هللا ا دفى منهم وازأ اإل  ا 

 وامملة االمسةة يف ال لة للااللة هلى ثبات إميادم.  
(  أيها النيب إذا جاء  املؤمنات يبايعنك هلى أن ال ييركن ابهلل شةئا وال ي رقن وال يز ني وال يقادلن أوالدهان وال أيتاني  

 [)  12واسدغفر هللان هللا إن هللا غفور رحةم]تبهدان يفرتينه تني أيايهن وأرجلهن وال يع ةنك يف معرو  فبايعهن 
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ه(ك تكملة المدحان الن اء املدقام ذكرك يف قوله تعاف (أييهاا الا(ين آمناوا إذا جااءكم املؤمناات مهااجرات فاامدحنوهن)   

هللاان شااراي  اإلسااالم. اآلياة. وتةااان لدف اة  آاثرك. فك  ااه يقاول: فااإن هلمدماوهن مؤمنااات فاال ترجعااوهن إف الكفاار وتةنااوا 
وآية االمدحان هق  صلح احلايبةة يف ش ن من هاجرن من مكة إف املاينة تعا ال لح وهن: أم كلثوم تنل هقبة تن أيب 
معةطح وسبةعة ا سلمةةح وأمةمة تنل تيرح وزين  تنل رسول هللا صلى هللا هلةه وسلمح فاال صاحة لألخباار الاأ تقاول: 

 ومنيؤها الدخلةط يف احلوادث واشدباك املكرر اب  ف. إن اآلية  زلل يف فدح مكة 
روى البخاري وم لم هن هايية: أن رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم كان ميدحن مان هااجر مان املؤمناات نا(ك اآلياة (   

ساول هللا: قاا أيها النيب إذا جاء  املؤمنات يبايعنك) إف قوله (غفور رحةم) فمان أقار نا(ا اليارط مان املؤمناات قاال هللااا ر 
 ابيعدك. 

واملقداى هللا(ك البةعة تني االمدحان أدن دخلن يف اإلسالم تعا أن اسدقرت أحكام الااين يف مااة سانني مل يياهان فةهاا  
ما شهاك الرجال من ات اأ الديري  آان فلانح وهللا(ا اتدايل ها(ك البةعاة ابلن ااء املهااجرات كماا ياؤذن تاه قولاه (إذا جااء  

امن هلةك من مكة فهي هلاى وزان قولاه (أييهاا الا(ين آمناوا إذا جااءكم املؤمناات مهااجرات). قاال اتان املؤمنات)ح أي ق
 ه ةة: كا ل ه(ك البةعة اثين يوم الفدح هلى جب  ال فا. 

وأجرى النيب صلى هللا هلةه وسلم ه(ك البةعة هلى   اء ا   ار أياا. روى البخاري  هن أم ه ةة قالل: ابيعنا رساول  
 صلى هللا هلةه وسلم فقرأ هلةنا (أن ال ييركن ابهلل شةئا) احلايا. هللا 
وفةه  هن اتن هباس قال: شهات ال الة يوم الف ر م  رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم قب  اخل بة فنازل  ايب هللا فكا ين  

يب إذا جاء  املؤمنات يبايعنك أ ظر إلةه حني حلم الرجال تةاك مث أقب  ييقهم حىت أتى الن اء م  تالل فقال (أييها الن
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هلى أن ال ييركن) حىت فرغ من اآلية كلها. مث قال حني فرغ: أ انت هلاى ذلاك فقالال امارأة مانهن واحااة مل حباه غريهاا: 
  عم   رسول هللا. قال: فد اقن  . 

النيب صلى هللا هلةه  وأجرى ه(ك املبايعة هلى الرجال أياا. ففي صحةح البخاري هن هبادة تن ال امل قال  كنا هنا  
وساالم فقااال: أتبااايعوين هلااى أن ال تيااركوا ابهلل شااةئا وال تز ااوا وال ت اارفواح وقاارأ آيااة الن اااء  أي النازلااة   ااان الن اااء يف 
سورة املمدحنة  فمن وىف منكم ف جرك هلى هللا. ومن أصان مان ذلاك شاةئا فعوقا  تاه فهاو كفاارة لاه. ومان أصاان منهاا 

 و إف هللا إن شار ه(ته وإن شاء غفر له  . شةئا ف رتك هللا فه
واسادمر العماا  نا(ك املبايعااة إف يااوم فادح مكااة وقاا أساالم أهلهااا رجااال و  اااء ف لام اثين يااوم الفاادح هلاى ال اافا أيخاا(  

البةعة مان الرجاال هلاى ماا يف ها(ك اآلياةح وجلام همار تان اخل اان أيخا( البةعاة مان الن ااء هلاى ذلاكح وممان ابيعداه مان 
 ء يومئ( هنا تنل هدبة زوج أيب سفةان وكبية تنل راف . الن ا

ورلة (يبايعنك) حوز أن تكون حاال من (املؤمنات) هلى معا: يردن املبايعة وهي امل(كورة يف ه(ك اآلية. وجوان (إذا)  
 (فبايعهن). 

 وحوز أن تكون رلة (يبايعنك) جوان (إذا).  
ت يف راهااة املاؤمنني هلااى امملاة واإلرااالح ال يعلماان أصاول اإلسااالم وتةنااه ومعاا (إذا جاااء  املؤمناات)ح أي الااااخال 

تقوله (يبايعنك) فهو خري مراد ته ا مرح أي فلةبايعنك وتكون رلة (فبايعهن) تفريعا مملة (يبايعنك) ولةباا هلةهاا قولاه 
 (واسدغفر هللان هللا). 

 رقة فةهن أكثر منها يف الرجال. قال ا هرايب ملا ولات زوجه وقا مشلل اآلية الدخلي هن خ ال يف اماهلةة وكا ل ال 
 تندا: وهللا ما هي تنعم الولا تزها تكاء و  رها سرقة. 

 واملراد تقد  ا والد أمران: أحامها الوأد ال(ي كان يفعله أه  اماهلةة تبناهتمح واث ةهما إسقاط ا جنة وهو اإلجهاض.  
 ن تعاه يفعله الرجال  ن الن اء كن يرضني ته أو ي كنت هلةه. وأسنا القد  إف الن اء وإن كا 
 والبهدان: اخلرب املك(ون ال(ي ال شبهة لكاذته فةه   ه يبهل من ينق  هنه.  
 واالفرتاء: اخدال  الك(نح أي ال خيدلقن أخبارا أبشةاء مل تق .  
ام  ملعاان كثارية ابخادال  حماملاه مان حقةقاة ومااز وقوله (تني أيايهن وأرجلهن) يدعلق ن(أيتني)ح وه(ا مان الكاالم اما 

 وكنايةح فالبهدان حقةقده: اإلخبار ابلك(ن وهو م ار. وي لق امل ار هلى اسم املفعول كاخللق كعا املخلو . 
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ان هلااى وحقةقااة تااني ا ياااي وا رجاا : أن يكااون الكاا(ن حاصااال يف مكااان يدوسااط ا ياااي وا رجاا  فااإن كااان البهداا  
حقةقده وهو اخلرب الكاذن كان افارتاؤك تاني أياايهن وأرجلهان أ اه كا(ن مواجهاة يف وجاه املكا(ون هلةاه كقوهللااا:   فال اة 

 ز ةل م  فالنح أو سرقل حلي فال ة. لدبهدها يف مأل من الناسح أو أ ل تنل زىنح أو حنو ذلك. 
يهن وأرجلهن كناية هن ادهاء احلم  أبن تيرن ما ينف  ت نها وإن كان الةهدان كعا املك(ون كان معا افرتايه تني أيا 

فدااوهم زوجهااا أدااا حاماا  مث تظهاار ال لااق و يت تولااا تلدق ااه وتن اابه إف زوجهااا لاائال ي لقهاااح أو لاائال يرثااه ه اابدهح فهااي 
اس تاا(لك تعظام ت نهاا وهاو تاني ياايهاح مث إذا وصا  إابن إظهاار ال لاق وضاعل ال فا  تاني رجلةهاا وحتااثل وحتااث النا

 فهو مبهوت هلةه. فاالفرتاء هو ادهاؤها ذلك  كةاا ملعا البهدان. 
وإن كااان البهدااان م اادعارا للباطاا  الياابةه ابخلاارب البهدااانح كااان (تااني أيااايهن وأرجلهاان) حماادمال للكنايااة هاان يكااني املاارأة  

 أرجلها.  ف ها من غري زوجها يقبلها أو ح هاح ف(لك تني يايها أو يزين ناح وذلك تني 
 وف رك أتو م لم ا صفهاين ابل حر إذ تعاجل أمورك تةايهاح وهي جال ة تا  أشةاء ال حر تني رجلةها.  
وال مين  من ه(ك ا اما  أن النايب صالى هللا هلةاه وسالم ابيا  الرجاال كثلهاا. وتعامل ها(ك ا اما  ال يد اور يف الرجاال إذ  

 يؤخ( لك  صنف ما ي لح له منها. 
ةع ه(ك املنهةات ابل(كر خل ر ش دا همم النهي تقوله (وال يع اةنك يف معارو ) واملعارو  هاو ماا ال تنكارك وتعا خت  

النفوس. واملراد هنا املعرو  يف الاينح فالدقةةا ته إما جملرد الكيف فإن النيب صلى هللا هلةه وسالم ال  مار إال ابملعارو ح 
اين كمااا فعلاال ترياارة إذ مل تقباا  شاافاهة الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم يف وإمااا لق ااا الدوسااعة هلااةهن يف أماار ال يدعلااق ابلاا

 إرجاهها زوجها مغةثا إذ اب ل منه ت ب  هدقها وهو رقةق. 
وقا روى يف ال حةح هن أم ه ةة أن النيب صلى هللا هلةه وسلم داهن يف ه(ك املبايعة هن النةاحة فقبال امرأة يااها   

أجزيها. فما قال هللاا النيب صلى هللا هلةه وسلم شةئا فا  لقل ورجعل فبايعها. وإمناا ها(ا وقالل: اسعاتين فال ة أريا أن 
 مثال لبعمل املعرو  ال(ي أيمرهن ته النيب صلى هللا هلةه وسلم تركه فاش فةهن. 

هاو     ايب  وورد يف أخبار أ ه داهن هن تربج اماهلةة وهن أن  اثن الرجال ال(ين لة وا كحرم فقال هبا الرمحان تان 
هللا إن لنااا أضااةافا وإان تغةاا ح قااال رسااول هللا: لااةم أولئااك هنةاال. وهاان اتاان هباااس: داااهن هاان يزيااق الثةااان وخاااش 

 الوجوك وتق ة  اليعور والاهاء ابلوس  والثبورح أي من شؤون النةاحة يف اماهلةة. 
وسلم البةعة هلى الن اء كا ل هنا تنال هدباة زوج وروى ال ربي ت ناك إف اتن هباس ملا أخ( رسول هللا صلى هللا هلةه  

أيب سفةان جال ة م  الن اء مدنكرة خوفا من رسول هللا أن يقدع منها هلى شقها ت ن محزة وأخراجها كباك ياوم أحاا. 
ال فلما قال: هلى أن ال ييركن ابهلل شةئاح قالل هنا: وكةاف   ما  أن يقبا  مناا شاةئا مل يقبلاه مان الرجاال. فلماا قاال: و 

ي رقن. قالل هنا: وهللا إين  صة  من مال أيب سفةان هنات فما أدري أحت  يل أم ال? فقال: أتاو سافةان: ماا أصابل 
من شيء فةما ماى وفةما غرب فهو لاك حاالل. فااحك رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم وهرفهاا فااهاها ف تداه فعااذت 

فقاااال: وال ياااز ني. فقالااال: أو تااازين احلااارة. قاااال: وال يقااادلن تاااهح وقالااال: فااااهف هماااا سااالف    ااايب هللا هفاااا هللا هناااك. 
أوالدهن. فقالل هنا: رتةناهم صاغارا وقدلادهم كباارا فا  دم وهام أهلام. ترياا أن امل المني قدلاوا اتنهاا حنظلاة تان أيب سافةان 
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إن البهداان  مار قباةح وماا يوم تار. فدب م رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم. فقال: وال أيتني تبهدان يفرتيناه. فقالال: وهللا 
 مران إال ابلرشا ومكارم ا خال . فقال: وال يع ةنك يف معارو . فقالال: وهللا ماا جل انا مل انا ها(ا ويف أ ف انا أن 

  ع ةك يف شيء. 
فقولااه (وال يع ااةنك يف معاارو ) جااام  لكاا  مااا خياارب تااه الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم وأيماار تااه ممااا يرجاا  إف واجبااات  

م. ويف احلااايا هاان أم ه ةااة قالاال: كااان ماان ذلااك: أن ال  نااو . قالاال: فقلاال   رسااول هللا إال آل فااالن فااإدم  اإلسااال
كا وا أسعاوين يف اماهلةة فال تا أن أسعاهم. فقال رسول هللا صلى هللا هلةاه وسالم إال آل فاالنح وها(ك رخ اة خاصاة 

 أبم ه ةة وكن مسدهم. ويف يوم معني. 
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وقولااه (فبااايعهن) جااوان (إذا) تفرياا  هلااى (يبايعنااك)ح أي ف قباا  ماانهن مااا ابيعنااك هلةااه  ن البةعااة هناااك ماان جااا بني   

 ول(لك صةغل هللاا صةغة املفاهلة. 
(واسدغفر هللان هللا)ح أي فةما فرط منهن يف اماهلةة مما خع ابلنهي يف شروط البةعة وغري ذلك. ول(لك ح(  املفعول  

 (اسدغفر). الثاين لفع  
[) 13(  أيها ال(ين آمنوا ال تدولوا قوما غا  هللا هلةهم قا يئ وا من اآلخرة كماا يائم الكفاار مان أصاحان القباور] 

تعا أن اسدق ل ال ورة إرشاد امل لمني إف ماا حا  يف املعاملاة ما  املياركنيح جااء يف خايدهاا اإلرشااد إف املعاملاة ما  
جااون احلاا(ر ماانهم وهاام الةهااودح فاااملراد ناام غااري امليااركني إذ شاابه أيسااهم ماان اآلخاارة يةاا س قااوم لة ااوا دون امليااركني يف و 

 الكفارح فدعني أن هؤالء غري امليركني لئال يكون من تيبةه الييء تنف ه. 
دام وقا  عدهم هللا أبدام قاوم غاا  هللا هلاةهمح وها(ك صافة تكارر يف القارآن إحلاقهاا ابلةهاود كماا جااء يف ساورة الفاحتاة أ 

املغاون هلةهم. فدكون ه(ك اآلية مث  قوله تعاف (أييها ال(ين آمنوا ال تدخ(وا ال(ين اخت(وا دينكم هزوا ولعبا من الا(ين 
 أوتوا الكدان من قبلكم والكفار أولةاء) يف سورة العقود. 

النازول: أداا  زلال يف انس ذلك أن يهود خةارب كاا وا يومئا( جباوار امل المني مان أها  املايناة. وذكار الواحااي يف أسابان  
مان فقاراء امل المني يعملاون هناا الةهااود ويواصالودم لة اةبوا تا(لك مان ةاارهمح وركااا أخاربوا الةهاود أبحاوال امل المني هاان 

 غفلة وقلة ح(ر فنبههم هللا إف أن ال يدولوهم. 
كااان الةهااود ال ينكاارون الاااار   والةاا س: هااام توقاا  الياايء فااإذا هلااق تاا(ات كااان داال هلااى هااام توقاا  وجودهااا. وإذ قااا  

اآلخرة كان معا أيسهم من اآلخرة حمدمال أن يراد ته اإلهراض هن العم  لآلخرة فك دم يف إمهاال االسادعااد هللااا آي اون 
منهاااح وهاا(ا يف معااا قولااه تعاااف يف شاا دم (أولئااك الاا(ين اشاارتوا احلةاااة الااا ةا ابآلخاارة فااال خيفااف هاانهم العاا(ان وال هاام 

  سورة البقرة. ين رون) يف
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وتيبةه إهراضهم ه(ا تة س الكفار من أصحان القبور وجهه شاة اإلهراض وهام الدفكر يف ا مرح شابه إهراضاهم هان  
العم  لنف  اآلخرة تة س الكفار من حةاة املوتى والبعا وفةه تينة  امليبهح ومن أصحان القباور هلاى ها(ا الوجاه مدعلاق 

 ن(يئ وا). والكفار: امليركون. 
وحوز أن يكون (من أصحان القبور) تةاان للكفارح أي الكفاار الا(ين هلكاوا ورأوا أن ال حاظ هللاام يف خاري اآلخارة فيابه  

إهراض الةهاود هان اآلخارة تةا س الكفاار مان  عاةم اآلخارةح ووجاه اليابه حتقاق هاام اال دفااأ ابآلخارة. واملعاا كةا س املفاار 
 ا مواتح أي أيسا من اآلخرة. 

 معلوم للم لمني ابالهدقاد فالكالم من تيبةه ا  زس ابملعقول.  وامليبه ته 
 ويف اسدعارة الة س لإلهراض ضرن من املياكلة أياا.  
و دم  أن يكون أيسهم من اآلخارة أطلاق هلاى حرماادم مان  عاةم احلةااة اآلخارة. فااملعا: قاا أأيساناهم مان اآلخارة هلاى  

  ولقايه أولئك يئ وا من رمحأ) يف سورة العنكبوت. حنو قوله تعاف (وال(ين كفروا آب ت هللا
ومن املف رين ا ولني من مح  ه(ك اآلية هلاى معاا الد كةاا ملاا يف أول ال اورة مان قولاه (  أيهاا الا(ين آمناوا ال تدخا(وا  

اون هلةه و    هاوي وهاوكم أولةاء) فالقوم ال(ين غا  هللا هلةهم هم امليركون فإدم وصفوا ابلعاو هلل والعاو مغ
 ه(ا إف اتن هباس. وجع  أيسهم من اآلخرة هو إ كارهم البعا. 

وجع  تيبةه أيسهم من اآلخرة تة س املفار من أصحان القبور أن أيس الكفار ا حةاء كة س ا موات من الكفاارح أي   
ن) تةا ةة صفة للكفاارح ولة ال كة س أسالفهم ال(ين هم يف القبور إذ كا وا يف ماة حةاهتم آي ني من اآلخرة فدكون (م

 مدعلقة تفع  (يئم) فلةم يف لفظ (املفار) إظهار يف مقام اإلضمار وإال لزم أن ييبه الييء تنف ه كما قا توهم. 
 ت م هللا الرمحن الرحةم  
 سورة ال ف  
 اشدهرت ه(ك ال ورة ابسم (سورة ال ف) وك(لك مسةل يف ه ر ال حاتة.  
إف هباا هللا تان ساالم أن انساا قاالوا:  لاو أرسالنا إف رساول هللا   ا له هان أحا  ا هماال  إف روى اتن أيب حاس سناك  

أن قاال  فااها رساول هللا صاالى هللا هلةاه وسالم أولئااك النفار حاىت رعهاام و زلال فاةهم (سااورة سابح هلل ال اف) احلاااياح 
كداا  امسهااا يف امل اااحف ويف كداا    رواك اتاان كثااريح وتاا(لك هنو اال يف صااحةح البخاااري ويف جااام  الرتماا(يح وكاا(لك

 الدف ري. 
   
 

 4398صفحة : 
 
 ووجه الد مةة وقوأ لفظ (صفا) فةها وهو صف القدالح فالدعريف ابلالم تعريف العها.   
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وذكر ال ةوطي يف اإلتقان: أدا ت مى (سورة احلواريني) ومل ي ناك. وقال اآللوسي ت مى (سورة هة اى) ومل أقاف هلاى  
وأصله لل ربسي فلعله أخ( من حايا رواك يف فالها هن أيب تن كع  تلفظ (سورة هة ى). وهو حايا   بده لقاي . 

موسوم أب ه موضاوأ. وال ربساي يكثار مان ختاريج ا حادياا املوضاوهة. فد امةدها (ساورة احلاواريني) لا(كر احلاواريني فةهاا. 
 ولعلها أول سورة  زلل ذكر فةها لفظ احلواريني. 

 ا (سورة هة ى) فلما فةها من ذكر (هة ى) مرتني. وإذا ثبل ت مةده 
وهي ما ةة هنا اممهور كما ييها ل(لك حايا هبا هللا تان ساالم. وهان اتان هبااس وماهاا وه ااء أداا مكةاة ودرج  

 هلةه يف الكيا  والفخر. وقال اتن ه ةة: ا صح أدا ما ةة وييبه أن يكون فةها املكي. 
 زلل مدداتعة أو مدفرقة مدالحقة. واخدلف يف سب   زوهللاا وه    
ويف جام  الرتم(ي  هن هبا هللا تن سالم قال: قعاان  فر من أصحان رسول هللا صالى هللا هلةاه وسالم فدا(اكران فقلناا:  

لو  علم أي ا همال أح  إف هللا لعملناك  ف  زل هللا تعاف (سبح هلل ما يف ال اماوات وماا يف ا رض وهاو العزياز احلكاةم 
أيهااا الاا(ين آمنااوا مل تقولااون مااا ال تفعلااون) قااال هبااا هللا تاان سااالم فقرأهااا هلةنااا رسااول هللا. وأخرجااه احلاااكم وأمحااا يف   

 م ناك واتن أيب حاس والارامي تز دة فقرأها هلةنا رسول هللا حىت خدمها أو فقراها كلها. 
ا مااا وهاااوا تااه فةكااون االساادفهام م اادعمال مااازا يف فهاا(ا يقداااي أداام قةاا  هللااام: مل تقولااون مااا ال تفعلااون قباا  أن خيلفااو  

 الدح(ير من هام الوفاء كا  (روك ووهاوا ته. 
وهاان هلااي تاان طلحااة هاان اتاان هباااس يف قولااه تعاااف (  أيهااا الاا(ين آمنااوا مل تقولااون مااا ال تفعلااون) قااال: كااان انس ماان   

نا هلى أح  ا همال إلةه فنعم  ته ف خرب هللا أن أح  املؤمنني قب  أن يفرض امهاد يقولون: لوددان أن هللا هز وج  دل
ا هماال: إميااان تااه وجهاااد أهاا  مع ااةده الاا(ين خااالفوا اإلميااان ومل يقاروا تااه. فلمااا  اازل امهاااد كاارك ذلااك انس ماان املااؤمنني 

 وشق هلةهم. ف  زل هللا سبحا ه وتعاف (  أيها ال(ين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون). 
 صاحل أن ال ورة  زلل تعا أن أمروا ابمهاد آب ت غري ه(ك ال ورة. وتعا أن وهاوا ابال داان لل هااد مث ومثله هن أيب 

تقاهاااوا هنااه وكرهااوك. وهاا(ا املااروي هاان اتاان هباااس وهااو أوضااح وأوفااق تاانظم اآليااةح واالساادفهام فةااه للدااوتة  واللااوم وهااو 
  تفعلون). املناس  لقوله تعاك (كرب مقدا هنا هللا أن تقولوا ما ال

وهاان مقاتاا  تاان حةااان: قااال املؤمنااون: لااو  علاام أحاا  ا همااال إف هللا لعملنااا تااه فاااهللام هللا فقااال: (إن هللا  اا  الاا(ين  
يقاااتلون يف ساابةله صاافا)ح فاااتدلوا يااوم أحااا تاا(لك فولااوا ماااترين فاا  زل هللا (  أيهااا الاا(ين آمنااوا مل تقولااون مااا ال تفعلااون). 

 للمف رين وهو يقداي أن صار اآلية  زل تعا آخرها. و    الواحاي مث  ه(ا 
وهن الكليب: أدم قالوا: لو  علم أح  ا همال إف هللا ل ارهنا إلةها فنزلل (ه  أدلكم هلاى جتاارة تن اةكم مان ها(ان  

وهااو يقداااي أن  ألااةم) اآليااة. فاااتدلوا يااوم أحااا فنزلاال (  أيهااا الاا(ين آمنااوا مل تقولااون مااا ال تفعلااون) تعااريهم تاارت  الوفاااء.
 معظم ال ورة قب   زول اآلية الأ يف أوهللاا. 

وهاي ال اورة الثامنااة واملاياة يف ترتةاا   ازول ال ااور هناا جاااتر تان زيااا.  زلال تعااا ساورة الدغاااتن وقبا  سااورة الفادح. وكااان  
  زوهللاا تعا وقعة أحا. 
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 وهاد آيها أرت  هيرة آية ابتفا  أه  العاد.  
  
 أغراضها  
 الدح(ير من إخال  الوها وااللدزام تواجبات الاين.  أول أغراضها 
 والدحريمل هلى امهاد يف سبة  هللا والثبات فةهح وصا  اإلميان.  
 والثبات يف   رة الاين.  
 وااليد اء ابل ادقني مث  احلواريني.  
 والدح(ير من أذى الرسول صلى هللا هلةه وسلم تعرياا ابلةهود مث  كع  تن ا شر .  
 ن املث  ل(لك تفع  الةهود م  موسى وهة ى هلةهما ال الم. وضر  
 والدعريمل ابملنافقني.  
 
 والوها هلى إخالو اإلميان وامهاد حب ن مثوتة اآلخرة والن ر والفدح.  
 [)  1(سبح هلل ما يف ال ماوات وما يف ا رض وهو العزيز احلكةم] 
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ال ورة تةان أن الكافرين حمقوقاون ابن تقااتلوهم  دام شا(وا هان رةا  املخلوقاات فلام  مناسبة ه(ك الفاحتة ملا تعاها من  

ي بحوا هللا ومل ي فوك ت فات الكمال إذ جعلوا له شركاء يف اإلهللاةة. وفةه تعريمل ابل(ين أخلفوا ماا وهااوا أبدام مل ياؤدوا 
 أن هللا انصر ال(ين آمنوا هلى هاوهم. حق ت بةح هللاح  ن هللا م دحق  ن يوىف تعهاك يف احلةاة الا ةا و 

 وتقام الكالم هلى  ظري قوله (سبح هلل) إف (احلكةم) يف أول سورة احلير وسورة احلايا.  
ويف إجاراء وصااف (العزياز) هلةااه تعااف هنااا إميااء إف أ ااه الغالا  لعاااوك فماا كااان لكام أن ترهبااوا أهاااءك فدفااروا مانهم هنااا  

 اللقاء. 
كااةم) إن محلاال هلااى معااا املد ااف ابحلكمااة أن املوصااو  ابحلكمااة ال أيمااركم جبهاااد العاااو هبثااا وال وإجااراء صاافة (احل 

 خيلةهم يغلبو كم. وإن محلل هلى معا ا كم لألمور فك(لك. 
ن [) انداهام توصاف اإلمياا3[ كارب مقداا هناا هللا أن تقولاوا ماا ال تفعلاون]2(  أيها ال(ين آمنوا مل تقولاون ماا ال تفعلاون] 

 تعرياا أبن اإلميان من ش  ه أن يزغ املؤمن هن أن خيالف فعله قوله يف الوها ابخلري. 
 والالم لدعلة  امل دفهم هنه وهو الييء املبهم ال(ي هو مالول  ما  االسدفهامةة  دا تال هلى أمر مبهم ي ل  تعةةنه.  
 والدقاير: تقولون ما ال تفعلون  ي سب  أو  ية هلة.  
 الالم تفع  (تقولون) اجملرور م  حر  امر ل اارة االسدفهام.  وتدعلق 
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واالسدفهام هن العلة م دعم  هنا يف إ كار أن يكون سب  ذلك مرضةا هلل تعافح أي أن ما ياهوهم إف ذلك هاو أمار  
  ) يف سورة البقرة. منكر وذلك كناية هن اللوم والدح(ير من ذلك كما يف قوله تعاف (ق  فلم تقدلون أ بةاء هللا من قب

فة وز أن يكون القول ال(ي قالوك وهاا وهاوك ومل يفوا ته. وحوز أن يكون خربا أخربوا ته هن أ ف اهم مل ي ااتق الواقا .  
 وقا ماى اسدةفاء ذلك يف الكالم هلى صار ال ورة. 

هان اللاوم هلاى ماا فعلاوك ياوم أحاا  وه(ا كناياة هان حتا(يرهم مان الوقاوأ يف مثا  ماا فعلاوك ياوم أحاا ت رياق الرمازح وكناياة  
 ت ريق الدلويح. 

وتعقة  اآلية تقوله (إن هللا    ال(ين يقاتلون يف سبةله صافا) إخل. ياؤذن أبن اللاوم هلاى وهاا يدعلاق ابمهااد يف سابة   
كرهاا هللا. وت(لك يلدئم معا اآلية م  حايا الرتم(ي يف سب  النازول وتنااحمل روا ت أخارى رويال يف ساب   زوهللااا ذ 

 يف الكيا . 
وفةه تعريمل ابملنافقني إذ يظهرون اإلميان أبقواهللام وهم ال يعملون أهمال أه  اإلميان ابلقلا  وال ابم اا. قاال اتان زياا:  

 هو قول املنافقني للمؤمنني حنن منكم ومعكم مث يظهر من أفعاهللام خال  ذلك. 
 مملة (مل تقولون ما ال تفعلون) ت ر ا ابملعا املكا هنه نا.  ورلة (كرب مقدا هنا هللا أن تقولوا ما ال تفعلون) تةان 
 وهو خرب هن كون قوهللام (ما ال تفعلون) أمرا كبريا يف جنم املقل.  
 والكرب: م دعار للياة  ن الكبري فةه كثرة وشاة يف  وهه.  
 و(أن تقولوا) فاه  (كرب).  
 عول. واملقل: البغمل اليايا. وهو هنا كعا اسم املف 
 وا د   (مقدا) هلى الدمةةز مهة الكرب. وهو يةةز   بة.  
 والدقاير: كرب ممقو  قولكم ما ال تفعلو ه.  
و ظام ها(ا الكااالم ت ريقاة اإلراال مث الدف ااة  ابلدمةةاز لدهوياا  ها(ا ا مار يف قلااون ال اامعني لكاون الكثااري مانهم كظنااة  

ا يااوم أحااا. ففةااه وهةااا هلااى جتاااد مثلااهح وزيااا املق ااود اهدمامااا أبن وصااف الدهاااون يف احلة ااة منااه حااىت وقعااوا فةمااا وقعااو 
 املقل أب ه هنا هللاح أي مقل ال ت امح فةه. 

وهاا هن جع  فاه  (كارب) ضامري القاول أبن يقد ار هلاى (كارب مقداا هناا هللا) أو يقاال: كارب ذلاك مقدااح لق اا ز دة  
 الدهوي   هادة لفظهح وإلفادة الد كةا. 

يف قوله (ما ال تفعلون) يف املوضعني موصولةح وهي كعا الم العهاح أي الفع  ال(ي وهاس أن تفعلوك وهو أح   و(ما) 
ا همال إف هللا أو امهاد. فاقدال اآلية أن الوها يف مث  ه(ا ح  الوفاء ته  ن املوهود ته طاهة فالوهاا تاه مان قبةا  

  الن(ر املق ود منه القرتة فة   الوفاء ته.
[) ه(ا جوان هلى ينةهم معرفاة أحا  ا هماال إف 4(إن هللا    ال(ين يقاتلون يف سبةله صفا ك دم تنةان مرصوو] 

 هللا كما يف حايا هبا هللا تن سالم هنا الرتم(ي املدقام وما قبله توطئة له هلى أسلون اخل   ومقاماهتا. 
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دظمااة ا ماااكنح فة لااق هلااى صااف امل االنيح وصااف املاليكااةح وصااف امااةش يف وال ااف: هاااد ماان أشااةاء مد ا بااة من  

 مةاان القدال ابمةش إذا حار القدال كان صفا من رجالة أو فرسان مث يق  تقام تعاهم إف تعمل فرادى أو زرافات. 
 فال ف هنا: كناية هن اال دظام واملقاتلة هن تاتر.  
رن يف اجدماااأ وتفاار  وكاار وفاار. وا د اا  (صاافا) هلااى احلااال تد وياا : وأمااا حركااات القدااال فدعاارض حب اا  م اااحل احلاا 

 صافنيح أو م فوفني. 
واملرصوو: املدالصاق تعااه تابعمل. والديابةه يف الثباات وهاام اال فاالت وهاو الا(ي اقداااك الداوتة  ال ااتق يف قولاه (مل  

 تقولون ما ال تفعلون). 
مون أين رسول هللا إلةكم فلما زاغاوا أزاغ هللا قلاونم وهللا ال يهااي القاوم (وإذ قال موسى لقومه   قوم مل تؤذو ين وقا تعل 

[) موق  ه(ك اآلية هنا خفاي املناسابة. فة اوز أن تكاون امملاة معرتضاة اسادئنافا اتدااايةا ا دقا  تاه مان النهاي 5الفاسقني]
ه وسالم ابلقاول أو ابلع اةان أو حناو ذلاكح هن هام الوفاء كاا وهااوا هللا هلةاه إف الدعاريمل تقاوم آذوا النايب صالى هللا هلةا

فةكون الكالم موجها إف املنافقنيح فقا ومسوا أبذى الرسول صلى هللا هلةه وسلم قوله تعاف (إن ال(ين يؤذون هللا ورساوله 
ين يؤذون النيب لعنهم هللا يف الا ةا واآلخرة) اآلية. وقوله تعاف (وال(ين يؤذون رسول هللا هللام ه(ان ألةم) وقوله (ومنهم ال(

 ويقولون هو أذن). 
وهلى ه(ا الوجه فهو اقداان  ق  ته الكالم من الغرض الا(ي قبلاه لدماماه إف ها(ا الغارضح أو تكاون مناسابة وقعاه يف  

 ه(ا املوق  حاوث سب  اقداى  زوله من أذى قا حاث مل ي ل  هلةه املف رون ورواة ا خبار وأسبان النزول. 
 ه ه ف غرض هلى غرض. وهو امل مى تع ف ق ة هلى ق ة. والواو هلى ه(ا الوج 
وحوز أن يكون من تدمة الكالم الا(ي قبلهاا ضارن هللا ماثال للم المني لدحا(يرهم مان إتةاان ماا ياؤذي رساوله صالى هللا   

 هلةااه وساالم وي ااوؤوك ماان اخلااروج هاان جااادة الكمااال الاا(يين مثاا  هااام الوفاااء توهاااهم يف اإلتةااان أبحاا  ا همااال إف هللا
 تعاف. وأسفقهم من أن يكون ذلك سببا للزيغ والاالل كما حاث لقوم موسى ملا آذوك. 

وهلى ه(ا الوجه فاملراد أبذى قوم موسى إ ك: هام توخي طاهده ورضااكح فةكاون ذلاك مياريا إف ماا حكااك هللا هناه مان  
دابركم فدنقلبوا خاسرين)ح إف قوله (قالوا   موسى قوله (  قوم ادخلوا ا رض املقاسة الأ كد  هللا لكم وال ترتاوا هلى أ

إان لن  اخلها أتاا ما داموا فةها فاذه  أ ل ورتك فقااتال إان هاهناا قاهااون). فاإن قاوهللام ذلاك اسادخفا  ياال لا(لك 
 قوله هقبه (قال رن إين ال أملك إال  ف ي وأخي فافر  تةننا وتني القوم الفاسقني). 

اآليااة تقولااه (وهللا ال يهاااي القااوم الفاسااقني) انظاارا إف وصاافهم تاا(لك ماارتني يف آيااة سااورة وقااا يكااون وصاافهم يف هاا(ك  
 العقود يف قوله (فافر  تةننا وتني القوم الفاسقني) وقوله (فال  س هلى القوم الفاسقني). 
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. ويناسا  أن تكاون ها(ك فةكون املق ود ا هم من الق ة هو ما تفرأ هلى ذكرها من قوله (فلما زاغاوا أزاغ هللا قلاونم) 
اآلية حت(يرا من خمالفة أمر الرسول صلى هللا هلةه وسلم وهربة كاا هارض هللاام مان اهللازمياة ياوم أحاا ملاا خاالفوا أمارك مان هاام 

 ثبات الرماة يف مكادم. 
ول هللا صالى وقا تيانل الق دان يف أن القوم فروا يوم أحا كافر قاوم موساى ياوم أر ااح ويف أن الرمااة الا(ين أمارهم رسا 

هللا هلةه وسلم أن ال يربحوا مكادم (ولو خت فنا ال ري) وأن يناحوا هن امةش ابلنبال خيةة أن أيتةه العاو من خلفه مل 
يفعلوا ما أمرهم ته وه وا أمر أمريهم هبا هللا تن جبري وفارقوا موقفهم طلبا للغنةمة فكان ذلك سب  هزمية امل المني ياوم 

 أحا. 
ه(ا الوجه ه ف حت(ير م خوذ من قوله (فلما زاغوا أزاغ هللا قلونم) هلى النهي ال(ي يف قولاه (مل تقولاون ماا والواو هلى  

 ال تفعلون) اآلية. 
 ويدب  ذلك ت لةة الرسول صلى هللا هلةه وسلم هلى ما ح   من خمالفة الرماة حىت ت ببوا يف هزمية الناس.  
ح ولااه  ظاااير كثاارية يف القارآنح أي اذكاار هللااام أياااا وقال قااول موسااى لقومااه أو و(إذ) مدعلقاة تفعاا  حماا(و  تقااايرك: اذكار 

 اذكر هللام م  ه(ا النهي وقل قول موسى لقومه. 
واتدااااء كااالم موسااى هلةااه ال ااالم ن(  قااوم) تعااريمل أبن شاا ن قااوم الرسااول أن ي ةعااوك تلااه أن ال يااؤذوك. ففااي النااااء  

  ين). توصف (قوم) يهةا لإل كار يف قوله (مل تؤذو 
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 واالسدفهام لإل كارح أي إ كار أن يكون لإلذاية سب  كما تقام يف قوله تعاف (مل تقولون ما ال تفعلون).   
 وقا جاءت رلة احلال من قوله (وقا تعلمون أين رسول هللا) م ادفة ا   من الرتقي يف اإل كار.  
رساالأ هان هللا أمار حمقاق ملاا شااهاوك مان داليا  رساالدهح وكماا أكاا هلمهام و(من) لدحقةق معا احلالةةح أي وهلمكام ت 

ن(قا) أكا ح اول املعلاوم ن(أن) املفدوحاةح فح ا   كةااان للرساالة. واملعاا: فكةاف ال حاري أماركم هلاى وفاق ها(ا 
 العلم. 

حيح وذلك أجاى تااوام امدثالاه واإلتةان تعا (قا) ابملاارأ هنا للااللة هلى أن هلمهم ت(لك ماد تد اد اآل ت والو  
  ااه لااو جاايء تفعاا  املاااي ملااا دل هلااى أكثاار ماان ح ااول ذلااك العلاام فةمااا ماااى. ولعلااه قااا طاارأ هلةااه مااا يب لااهح وهاا(ا  

 كاملاارأ يف قوله تعاف (قا يعلم هللا املعوقني منكم) يف سورة ا حزان. 
هللا يف قلونم زيغااح أي يكان الزياغ مان  فوساهم فلام ينفكاوا والزيغ: املة  هن احلقح أي ملا خالفوا ما أمرهم رسوهللام جع   

 هن الاالل. 
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ورلة (وهللا ال يهاي القوم الفاسقني) ت(ية ح أي وه(ك سنة هللا يف النااس فكاان قاوم موساى الا(ين آذوك مان أها  ذلاك  
 العموم. 

 مقوماات قاومةدهم. كماا تقاام هناا وذكر وصف (الفاسقني) جار  هلى لفظ (القوم) لإلمياء إف الف و  ال(ي دخ  يف 
 قوله تعاف (إن يف خلق ال ماوات وا رض) إف قوله (آل ت لقوم يعقلون) يف البقرة. 

فاملعا: ال(ين كان الف و  هن احلق س ةة هللام ال يل اف هللا نام وال يعداين نام هناياة خاصاة ت اوقهم إف اهللاااىح وإمناا  
 هو طوأ ا سبان واملناسبات. 

قاال هة اى أتان مار،   تااين إساراية  إين رساول هللا إلاةكم م اااقا ملاا تاني يااي ماان الداوراة ومبيارا ترساول أييت ماان (وإذ   
[) ه ف هلى رلة (وإذ قال موسى لقوماه) فعلاى الوجاه 6تعاي امسه أمحا فلما جاءهم ابلبةنات قالوا ه(ا سحر مبني]

 ا ول يف موق  الأ قبلها فموق  ه(ك م او له. 
هلى الوجه الثااين يف اآلياة ال ااتقة فاإن ها(ك م اوقة م اا  الددماةم لق اة موساى تا(كر مثاال آخار لقاوم حاادوا هان  وأما 

طاهااة رسااول هللا صاالى هللا هلةااه وساالم إلااةهم ماان غااري إفااادة حتاا(ير للمخاااطبني ماان امل االمنيح وللاادخلع إف ذكاار أخبااار 
 هة ى ابلرسول ال(ي حيء تعاك. 

ن (تااين إسااراية ) دون (  قااوم)  ن تااين إسااراية  تعااا موسااى اشاادهروا تعنااوان (تااين إسااراية ) ومل واندى هة ااى قومااه تعنااوا 
 ي لق هلةهم هنوان: قوم موسىح إال يف ماة حةاة موسى خاصة فإدم إمنا صاروا أمة وقوما ت ببه وشريعده. 

كامهاااح و ن هة ااى حااني خاااطبهم مل ف مااا هة ااى فإمنااا كااان مرسااال تد يةااا شااريعة موسااىح والداا(كري نااا وتغةااري تعاامل أح 
 يكو وا قا اتبعوك وال صاقوك فلم يكو وا قوما له خال ني. 

 وتقام القول يف معا (م اقا ملا تني ياي من الدوراة) يف أواي  سورة آل همران ويف أثناء سورة العقود.  
واسدنزال طايرهم ليااة ي اكهم ابلداوراة  واملق ود من تنبةههم هلى ه(ا الد ايق حني اتدااءهم ابلاهوة تقري  إجاتدهم 

واهدقادهم أن أحكامها ال تقب  الن  ح وأدا دايمة. ول(لك ملا اتدااءهم ن(ك الاهوة مل يرد هلةها ما حكى هناه يف ساورة 
آل همران من قوله (و ح  لكم تعمل ال(ي حرم هلةكم)ح فةحم  ما هنالك هلى أ ه خ ان واق  تعا أول الاهوة فإن 

 مل يو  إلةه أول مرة تن   تعمل أحكام الدوراة مث أوحاك إلةه تعا ذلك. فحةنئ( أخربهم كا أوحى إلةه. هللا 
وك(لك ش ن الديري  أن يلقى إف ا مة تارحا كما يف حايا هايية يف صحةح البخاري أدا قالال:  إمناا أ ازل أول ماا  

لناار حاىت إذا اثن النااس إف اإلساالم  ازل احلاالل واحلارامح ولاو أ زل منه  أي القرآن  ساورة مان املف ا  فةهاا ذكار امناة وا
أ زل أول شيء: ال تيرتوا اخلمرح لقالوا: ال  رت  اخلمر أتااح ولاو  ازل: ال تز اوا: لقاالوا: ال  ااأ الازىن أتااا. لقاا  ازل ككاة 

ر)ح ومااا  زلاال سااورة البقاارة هلااى حممااا صاالى هللا هلةااه وساالم وإين ماريااة ألعاا  (تاا  ال اااهة موهاااهم وال اااهة أدهااى وأماا
 والن اء إال وأان هناك اك  . 

فمعا قوله (م اقا ملا تني ياي من الدوراة) يف كلدا اآليدني هاو الد اايق كعاا الدقريار وا هماال هلاى وجاه امملاةح أي  
 لةلة. أهمال مموهها ورهرة أحكامها وال ينايف ذلك أ ه قا تغري تعمل أحكامها توحي من هللا يف أحوال ق
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والدبيري: اإلخبار حبادث ي رح وأطلق هنا هلى اإلخبار أبمر هظةم النف  هللام   ه يلزمه ال رور احلق فإن ميء الرساول   

 إف الناس  عمة هظةمة. 
 لكوت. ووجه إيثار ه(ا اللفظ اإلشارة إف ما وق  يف اإلاة  من وصف رسالة الرسول املوهود ته أبدا تيارة امل 
وإمنا أخربهم ك يء رسول من تعاك  ن تين إسراية  مل يزالوا يندظارون مايء رساول مان هللا خيل اهم مان تاراثن املد ال ني  

هلاةهم وهاا(ا اال دظااار ديااادمح وهاام موهااودون هللااا(ا املخلااع هللااام هلااى ل ااان أ بةااايهم تعااا موسااى. فكااان وهااا هة ااى تااه  
 يف أول الاهوة اهدناء ن(ك الوصةة.  كوها من سبقه من أ بةايهمح وفاحتهم ته

ويف االتدااء نا تنبةه هلى أن لةم هة ى هو املخلع املندظر وأن املندظر رسول أييت من تعاك وهو حمما صالى هللا هلةاه  
 وسلم. 

ه فةكاون ولعظم ش ن ه(ا الرساول املوهاود تاه أراد هللا أن يقاةم لألمام الاأ يظهار فةهاا هالماات وداليا  لةدبةناوا ناا شخ ا 
ا  باقها فاحتة إلقباهللام هلى تلقي دهوتهح وإمنا يعرفها حق معرفدها الراسخون يف الاين من أه  الكدان  دم ال(ين يرج  
إلةهم الامهاء من أه  ملدهم قال تعاف (ال(ين آتةناهم الكدان يعرفو ه كما يعرفون أتناءهم وإن فريقا منهم لةكدمون احلاق 

 كفى ابهلل شهةاا تةين وتةنكم ومن هناك هلم الكدان).   وهم يعلمون). وقال (ق 
وقا وصف هللا تعمل صفات ه(ا الرساول ملوساى هلةاه ال االم يف قولاه تعااف حكاياة هان إجاتداه دهااء موساى (ورمحاأ   

 وساعل كا  شايء ف اا كبدها للا(ين يدقاون) إف قولاه (الاا(ين يدبعاون الرساول النايب ا مااي الا(ي حاو اه مكداواب هناااهم يف
الداااوراة واإلاةااا  أيمااارهم ابملعااارو  وينهااااهم هااان املنكااار و ااا  هللاااام ال ةباااات و ااارم هلاااةهم اخلباياااا وياااا  هااانهم إصااارهم 

 وا غالل الأ كا ل هلةهم. 
فلمااا أراد هللا تعاااف إهااااد البياار لقبااول رسااالة هاا(ا الرسااول العظااةم املوهااود تااه صاالى هللا هلةااه وساالم اساادودههم أشااراطه  

 ان ك  رسول أرسله إف الناس. قال تعاف (وإذ أخ( هللا مةثا  النبةاني ملاا آتةنااكم مان كداان وحكماة مث وهالماته هلى ل
جاءكم رسول م ا  ملاا معكام لناؤمنن تاه ولدن ار ه قاال أأقاررس وأخا(س هلاى ذلكام إصاري قاالوا أقارران قاال فاشاهاوا وأان 

أي أأخ(س إصري من أممكم هلى اإلميان ابلرسول الا(ي  معكم من الياهاين فمن توف تعا ذلك ف ولئك هم الفاسقون)
حاايء م اااقا للرساا . وقولااه (فاشااهاوا)ح أي هلااى أممكاام وسااة يء ماان حكايااة كااالم هة ااى يف اإلاةاا  مااا يياار  هاا(ك 

 اليهادة. 
م الكداان وقال تعاف يف خ وو ما لقنه إتراهةم هلةه ال الم (رتنا واتعا فةهم رساوال مانهم يدلاو هلاةهم آ تاك ويعلمها 

 واحلكمة) اآلية. 
وأوصى ته هة ى هلةه ال الم يف ه(ك اآلية وصةة جامعة ملا تقامها من وصا  ا  بةاء وأرلها إراال هلى طريق الرماز.  

وهو أسلون من أسالة  أه  احلكمة والرسالة يف غري تةان اليريعة قاال ال اهرودي قاي تلاك حكماة اإلشارا   وكلماات 
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ال ق   الاين اليريازي يف شرحه:  كا وا يرمزون يف كالمهم إما تيحة(ا للخاطر ابسدكااد الفكر أو ا ولني مرموزة  فق
تياابةها ابلباااري تعلااى وأصااحان النااوامةم فةمااا أتااوا تااه ماان الكداا  املنزلااة املرمااوزة لدكااون أقاارن إف فهاام اممهااور فةندفاا  

علم من أه  الكدان فةدح ا  هللاام مان مماوأ تف اةلها مشايا  اخلواو تباطنها والعوام تظاهرها. اك  ح أي لةدومسها أه  ال
 الرسول املوهود ته وال يلدبم هلةهم تغريك ممن ياهي ذلك ك(اب. أو ياهةه له طايفة من الناس ك(اب أو اشدباها. 

ك من تني مان وال  م  قوله (أمسه أمحا) هلى ما يدبادر من لفظ اسم من أ ه العلم اجملهول للااللة هلى ذات معةنة لدمةز  
ال يياركها يف ذلك االسم  ن ه(ا احلم  مينا  مناه وأ اه لاةم ك ااتق للواقا   ن الرساول املوهاود تاه مل ياهاه النااس أمحاا 

 فلم يكن أحا ياهوا النيب حمماا صلى هللا هلةه وسلم ابسم أمحا ال قب   بوءته وال تعاها وال يعر  ذلك. 
حمماا تان جباري تان م عام هان أتةاه هان النايب صالى هللا هلةاه وسالم أ اه قاال:  يل  وأما ما وق  يف املوطا  وال احةحني هان 

مخ ة أمساء: أان حمماح وأان أمحاح وأان املاحي ال(ي ميحو هللا ته الكفرح وأان احلاشر الا(ي  يار النااس هلاى قااميح وأان 
ه هلى طريقة الدغلة . وقا رويل له أمسااء العاق   فد ويله أ ه أطلق ا مساء هلى ما ييم  االسم العلم وال فة اخلاصة ت

 غريها اسدق اها أتو تكر اتن العريب يف العارضة والقبم. 
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 فال(ي  وقن ته أن حمم  قوله  امسه أمحا  حري هلى رة  ما حتمله جزءا ه(ك امملة من املعاين.   
ت: أحااها: أن يكاون كعاا امل امى. قاال أتاو هبةااة: االسام ف ما لفظ  اسم  اسادعماله يف كاالم العارن ثالثاة اسادعماال 

امل اامى. و  اا  ثعلاا  إف سااةبويه أن االساام غااري امل اامى  أي إذا أطلااق لفااظ اساام يف الكااالم فاااملعا تااه م اامى ذلااك 
االسام  لكان جازم اتان ال اةا الب لةوساي يف كداتاه الا(ي جعلاه يف معااين االسام ها  هاو هاني امل امىح أ اه وقا  يف تعامل 

واضا  مان كداان ساةبويه أن االساام هاو امل امىح ووقا  يف تعاااها أ اه غاري امل امىح فحملااه اتان ال اةا الب لةوساي هلااى م
أدما إطالقانح ولةم ذلك ابخدال  يف كالم ساةبويهح وتوقاف أتاو العبااس ثعلا  يف ذلاك فقاال: لاةم يل فةاه قاول. وملاا 

 يف ه(ا االسدعمال من االحدمال ت   االسداالل ته. 
 سدعمال الثاين: أن يكون االسم كعا شهرة يف اخلري وأ يا ثعل :          اال 
  هظمها قارا وأكرمها أتاا                      وأح نها وجها وأهلنها مسى مسى لغة يف اسم.   
 االسدعمال الثالا: أن ي لق هلى لفظ جع  داال هلى ذات لدمةز من كثري من أمثاهللااح وه(ا هو العلم.  
وحناان اااري هلااى أصاالنا يف محاا  ألفاااظ القاارآن هلااى رةاا  املعاااين الااأ ي اامح نااا االساادعمال الف ااةح كمااا يف املقامااة   

الداسااعة ماان مقااامات هاا(ا الدف ااريح فنحماا  االساام يف قولااه (امسااه أمحااا) مااا حماا  تااني هاا(ك االساادعماالت الثالثااةح أي 
محا هلاى ماا ال أيابك واحاا مان اسادعماالت اسام الثالثاة إذا قارن م ماة أمحاح وذكرك أمحاح وهلمه أمحاح ولنحم  لفظ أ

ته وهو أن أمحا اسم تفاة  حوز أن يكون م الون املفاضالة معنةاا تاه القاوة فاةم هاو ميادق مناهح أي احلماا وهاو الثنااءح 
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ح أي حمماود كثاريا.  فةكون أمحا هنا م دعمال يف قوة مفعولةة احلماح أي محا الناس إ كح وه(ا مثا  قاوهللام.  العاود أمحاا 
فالوصاف ن(أمحااا) ابلن ابة للمعااا ا ول يف اساام أن م امى هاا(ا الرساول و ف ااه موصااوفة أبقاوى مااا  ماا هلةااه حممااود 
فةيم  ذلك رة  صفات الكمال النف ا ةة واخللقةة واخللقةة والن بةة والقومةة وغري ذلك مما هو معااود مان الكمااالت 

 ال(اتةة والغرضةة. 
ر (امحااا) تفاااةال حقةقةااا يف كااالم هة ااى هلةااه ال ااالمح أي م ااماك أمحااا مااينح أي أفااا ح أي يف رسااالده وي ااح اهدبااا 

وشريعده. وهبارات اإلاة  تيعر ن(ا الدفاة  ففي إاة  يوحنا يف اإلصحا  الرات  هير  وأان أطل  من ا ن  أي مان 
ل(ي ال ي د ة  العاامل أن يقبلاه   اه ال ياراك وال يعرفاه. مث رتنا  فةع ةكم  فارقلةط  آخر لةثبل معكم إف ا تا رو  احلق ا

قال: وأما الفارقلةط الرو  القاس ال(ي سريسله ا ن (هللا) فهو يعلمكم ك  شيء وي(كركم تك  ماا قلداه لكام  ح أي يف 
 هنهااا تقااول رلااة مااا يعلمكاام أن ياا(كركم تكاا  مااا قلدااه لكاام. وهاا(ا يفةااا تفاااةله هلااى هة ااى تفاااةلة دوام شااريعده املعاارب

 اإلاة   لةثبل معكم إف ا تا  وتفاةلة هموم شرهه لألحكام املعرب هنه تقوله (يعلمكم ك  شيء). 
والوصف ن(أمحا) هلى املعا الثاين يف االسم. أن مسعده وذكرك يف جةله وا جةال تعاك موصو  أب ه أشاا ذكار حمماود  

   لواء احلما يوم القةامة  وأن هللا يبعثه مقاما حممودا. ومسعة حممودة.وه(ا معا قوله يف احلايا  أان حام
ووصف (أمحا) ابلن بة إف املعا الثالا يف االسم رمز إف أ ه امسه العلم يكون كعا: أمحاح فإن لفظ حمما اسم مفعول  

ذا تكارر ماحاه مان من محا اسم مفعول من محا املااهف الاال هلى كثارة محاا احلامااين إ ك كماا قاالوا: فاالن مماا ح إ
 مادحني كثريين. 

 فاسم (حمما) يفةا معا: ا مود محاا كثريا ورمز إلةه أبمحا.  
وهاا(ك الكلمااة امامعااة الااأ أوحااى هللا نااا إف هة ااى هلةااه ال ااالم أراد هللا نااا أن تكااون شااعارا مماااأ صاافات الرسااول  

لاك إرااال حب ا  ماا ت امح اللغاة جبمعاه مان معااين. املوهود ته صلى هللا هلةه وسلمح صةغل أبق ى صةغة تال هلى ذ
ووكاا  تف ااةلها إف مااا يظهاار ماان مشايلااه قباا  تعثدااه وتعاااها لةدومسهااا املدومسااون ويداااتر م اويهااا الراسااخون هنااا املياااهاة 

 والد رتة. 
ولكان الا(ي ي ارب  جاء يف إاة  مأ يف اإلصحا  الرات  والعيرين قول هة ى  ويقوم أ بةاء ك(تة كثاريون وياالون كثاريا 

إف املندهى فه(ا خيلع ويكرز تبيارة امللكوت ه(ك يف ك  امل كو ة شهادة ممة  ا مم مث يكون املندهى  ح ومعا يكرز 
 ياهو وينيبءح ومعا ي ري إف املندهى يد خر إف قرن ال اهة. 
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و ين فاااحفظوا وصااا ي وأان أطلاا  ماان ا ن فةع ااةكم آخاار ويف اإلاةاا  يوحنااا يف اإلصااحا  الراتاا  هياار  إن كناادم حتباا  
يثباال معكاام إف ا تااا  . و  فااارقلةط  كلمااة رومةااةح أي توا ةااة ت لااق كعااا املااااف  أو امل االيح أي الاا(ي أييت كااا ياااف  

 ا حزان وامل اي ح أي أييت رمحةح أي رسول مبيرح وكلمة آخر صر ة يف أ ه رسول مث  هة ى. 
الرات  هير  والكالم ال(ي ت معو ه لةم يل ت  ال(ي أرسلين ون(ا كلمدكم وأان هناكم  أي ماة وجاودي ويف ال حا   

تةاانكم  ح وأمااا  الفااارقلةط  الاارو  القاسااي الاا(ي سريسااله ا ن ابمسااي فهااو يعلمكاام كاا  شاايء وياا(كركم تكاا  مااا قلدااه  ح  
(ا العاامل أييت ولاةم لاه يف شايء ولكان لاةفهم العاامل أين ومعا ابمسي أي ت فة الرسالة  ال أتكلم معكم كثريا  ن ريةم ها

 أح  ا ن وكما أوصاين ا ن أفع   . 
ويف اإلصحا  اخلامم هير منه  ومىت جاء الفارقلةط ال(ي س رسله أان إلةكم من ا ن رو  احلق ال(ي من هناا ا ن  

 ينبثق فهو ييها يل  . 
 
ير ته تعم رسالده رة  ا مم يف رة  ا رضح وأ ه اخلاسح وأن ليريعة ملكا ويف ه(ك ا خبار إثبات أن ه(ا الرسول املب  

لقول إاة  مأ  هو يكرز تبيارة امللكوت  وامللكوت هاو امللاكح وأن تعالةماه تدعلاق جبمةا  ا شاةاء العارضاة للنااسح أي 
اءت هلاى ل اان هة اى هلةاه ال االم شريعده تدعلق أحكامها جبمة  ا حوال البياريةح ورةعهاا مماا تيامله الكلماة الاأ جا

 وهي كلمة  امسه أمحا  فكا ل من الرموز اإلهللاةة ولكودا مرادة ل(لك ذكرها هللا تعاف يف القرآن ت(كريا وإهالان. 
وذكر القرآن تبيري كحما هلةهما ال الة وال الم يف خالل املق ود ال(ي هو تنظاري ماا أوذي تاه موساى مان قوماه وماا  

من قومه إدماجا يؤياا تاه النايب صالى هللا هلةاه وسالم ويثبال فاؤادك ويزيااك ت الةة. وفةهاا ختلاع إف أن ماا أوذي ته هة ى 
 لقةه من قومه  ظري ما لقةه هة ى من تين إسراية . 

 وقوله (فلما جاءهم ابلبةنات قالوا ه(ا سحر مبني) هو مناط ا ذى.  
إف هة ااىح وأن يعااود ضاامري الن اا  إف الاا(ين خاااطبهم هة ااى. فااإن املدبااادر أن يعااود ضاامري الرفاا  يف قولااه (جاااءهم)  

 والدقاير: فك(توكح فلما جاءهم ابملع زات قالوا ه(ا سحر أو هو ساحر. 
و دماا  أن يكااون ضاامري الرفاا  هاياااا إف رسااول أييت ماان تعاااي. وضاامري الن اا  هاياااا إف لفااظ تااين إسااراية ح أي تااين  

ل ااالم ماان ابن: هناااي درهاام و  اافهح أي   ااف مااا ي اامى تااارهمح أي فلمااا إسااراية  غااري الاا(ين دهاااهم هة ااى هلةااه ا
جاءهم الرسول ال(ي دهاك هة ى ابسم أمحاا ابلبةنااتح أي داليا  ا  باا  ال افات املوهاود ناا قاالوا ها(ا ساحر أو ها(ا 

 ساحر مبني فةكون ه(ا الرتكة  مبني من قبة  الكالم املوجه. 
 ني. وح   أذاهم ن(ا القول لكال الرسول 
فامملة هلى ه(ا االحدمال حتم  هلى أدا اهرتاض تني املدعاطفاات وممهااة للادخلع إف م(ماة املياركني وغاريهم ممان مل  

 يقب  دهوة حمما صلى هللا هلةه وسلم. 
وقاارأ انفاا  واتاان كثااري وأتااو هماارو وأتااو تكاار هاان هاصاام تفاادح الةاااء ماان قولااه (تعاااي). وقاارأك الباااقون ت ااكودا. قااال يف  
 كيا : واخدار اخللة  وسةبوته الفدح. ال
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وقرأ اممهور (ه(ا سحر) تك ر ال ني. وقرأك محزة والك ايي وخلف (ه(ا ساحر) فعلى ا وف اإلشارة للبناتح وهلاى  
 الثا ةة اإلشارة إف هة ى أو إف الرسول. 

[) كا اال دهااوة الناايب 7وم الظاااملني](ومان أظلاام مماان افاارتى هلااى هللا الكاا(ن وهااو ياااهى إف اإلسااالم وهللا ال يهاااي القاا 
صلى هللا هلةه وسلم مماثلة دهوة هة ى هلةه ال الم وكان جوان ال(ين دهاهم إف اإلساالم مان أها  الكدااتني واملياركني 
مماثال موان ال(ين دهاهم هلةه ال الم. فلما أدمج يف حكاية دهوة هة ى تيارته ترسول أييت من تعاك انسا  أن ينقا  

مااا قاتا  تااه قااوم الرساول املوهااود رساوهللام فلاا(لك ذكاار يف دهاوة هاا(ا الرساول دياان اإلسااالم فوصافوا أبداام أظلاام  الكاالم إف
 الناس تينةعا حلاهللام. 

فاملراد من ه(ا االسدفهام هم ال(ين ك(توا النيب صلى هللا هلةه وسلم. ول(لك ه ف ها(ا الكاالم ابلاواو ودون الفااء   اه  
 ةه ال الم. لةم مفرها هلى دهوة هة ى هل

 وقا مش  ه(ا الدينة  رة  ال(ين ك(توا دهوة النيب صلى هللا هلةه وسلم من أه  الكداتني وامليركني.  
واملق ود ا ول هم أه  الكداانح وساة يت هناا قولاه تعااف (يريااون لة فئاوا  اور هللا) إف قولاه (ولاو كارك املياركون) فهماا  

 فريقان. 
   
 

 4405صفحة : 
 
ام ن(من أظلم) إ كارح أي ال أحا أظلم من هؤالء فاملكا(تون مان قابلهمح إماا أن يكو اوا أظلام مانهم وإماا أن واالسدفه  

 ي اووهم هلى ك  حالح فالكالم مبالغة. 
وإمناا كااا وا أظلاام النااس  داام ظلمااوا الرسااول صالى هللا هلةااه وساالم تن ابده إف مااا لااةم فةااه إذ قاالوا: هااو ساااحرح وظلمااوا  

يدوخااوا هللاااا الن اااةح فةعرضااوا دهااوة الرسااول صاالى هللا هلةااه وساالم هلااى النظاار ال ااحةح حااىت يعلمااوا صاااقهح  أ ف ااهم إذ مل
وظلموا رنم إذ   بوا ماا جااءهم مان هاياه وح اج رساوله صالى هللا هلةاه وسالم إف ماا لاةم مناه ف اموا اآل ت واحل اج 

الأ جاءت يف الدوراة واإلاة  مثبدة صاا  رساول  سحراح وظلموا الناس حبملهم هلى الدك(ي  وظلموهم  خفاء ا خبار
 اإلسالم صلى هللا هلةه وسلم وكم  هللام ه(ا الظلم تقوله تعاف (وهللا ال يهاي القوم الظاملني)ح فةعلم أ ه ظلم م دمر. 

 ماا فةاه وقا كان مملة احلال (وهو ياهى إف اإلسالم) موق  مدني هناح أي فعلاوا ذلاك يف حاني أن الرساول يااهوهم إف 
 خريهم فعاضوا اليكر ابلكفر. 

وإمنا جع  افرتاؤهم الك(ن هلى هللا  دم ك(توا رسوال خيربهم أ اه مرسا  مان هللا فكا ال حرماة ها(ك الن ابة تقدااي أن   
  يقبلوا هلى الد م  والداتر فةما دهاهم إلةه لة لوا إف الد ايقح فلما ابدروها ابإلهاراض وا دحلاوا للاااهي صافات الانقع

 كا وا قا   بوا ذلك إف هللا دون توقري. 
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ف ما أه  الكدان ف حاوا ال فات املوصوفة يف كدانم كما قال تعاف فةهم (ومن أظلام ممان كادم شاهادة هنااك مان هللا)  
 يف سورة البقرة. وذلك افرتاء. 

 وأما امليركون فإدم افرتوا هلى هللا إذ قالوا (ما أ زل هللا هلى تير من شيء).  
واسم (اإلسالم) هلم للاين ال(ي جاء ته النيب صلى هللا هلةه وسلم وسلمح وهو جام  ملاا فةاه خاري الاا ةا واآلخارة فكاان  

ذكر ه(ا االسم يف امملة احلالةة ز دة يف تيانة  حاال الا(ين أهرضاوا هناهح أي وهاو يااهى إف ماا فةاه خاريك وتا(لك حاق 
 هلةه وصف (أظلم). 

القوم الظاملني)  يةم هللام من اإلقالأ هن ه(ا الظلمح أي أن ال(ين تلغوا ها(ا املبلاغ مان الظلام ال ورلة (وهللا ال يهاي  
طم  يف صالحهم لدمكن الكفر منهم حاىت خاالط سا ا هم وتقاوم ما  قاومةدهمح ولا(لك أقحام لفاظ القاوم للااللاة هلاى 

آل ت لقاوم يعقلاون) يف ساورة البقارة. وتقاام أن الظلم تلغ حاا أن صاار مان مقوماات قاومةدهم كماا تقاام يف قولاه تعااف (
 غري مرة. 

 وه(ا يعم املخرب هنهم وأمثاهللام ال(ين افرتوا هلى هة ىح ففةها معا الد(ية .  
وأسنا  في هايهم إف هللا تعاف  ن سب  ا دفااء ها(ا اهللاااي هانهم أثار مان آاثر تكاوين هقاوهللام وماااركهم هلاى املكااترة  

ودهها هللا يف  ظام تكون الكاينات وت ورها من ارتباط امل ببات أبسبانا م  الدنبةه هلى أن هللا ال أبسبان الدكوين الأ أ
يدااار  أكثاارهم تعنايداهح فمغااري فاةهم تعاامل القااوى املا عاة هللااام مان اهللااااى غااابا هلاةهم إذ مل خيلفااوا تااهوة ت اادحق الدب اار 

 ن الك(ن واحلق من الباط . ت ب    بدها إف جا   هللا تعاف حىت يدمةز هللام ال ا  م
[) اساادئنا  تةااين انشائ هاان اإلخباار هانهم أبداام 8(يريااون لة فئاوا  اور هللا أبفااواههم وهللا مادم  اورك ولااو كارك الكاافرون] 

افرتوا هلى هللا الك(ن يف حال أدم ياهون إف اإلسالم   ه يثري سؤال ساي  هما دهاهم إف ه(ا االفرتاء. ف جة  أبدام 
أن خيفوا اإلسالم هن الناس ويعوقوا ا ديارك ومثلل حالدهم حبالة  فر يبدغون الظالم للدل ع أو غاريك مماا ياراد فةاه  يرياون

 االخدفاء. 
فالحاال لااه ذابلااة م اابا  تااايء للناااسح فكرهااوا ذلااك وخيااوا أن يياا   ااورك هلااى الناااس فدفداااح ترهاااهتمح فعماااوا إف  

م يثة  دال هلاى حالاة املمثا  هللاام. والدقااير: يريااون هاو  ظهاور اإلساالم كمثا  إطفايه ابلنف  هلةه فلم ين فيءح فالكال
 قوم يرياون إطفاء النورح فه(ا تيبةه اهللاةئة ابهللاةئة تيبةه املعقول اب  وس. 

   
 

 4406صفحة : 
 
هااو  اإلسااالم هاان  مث إن مااا تااامنه ماان ا اساان أ ااه قاتاا  لدفرقااة الدياابةه هلااى أجاازاء اهللاةئااةح فااالةهود يف حااال إرادهتاام  

الظهور ميبهون تقوم يرياون إطفاء  ور. اإلسالم فيبه ك با . وامليركون مثلهم وقا مث  حال أه  الكدان تنظري ه(ا 
الدمثةاا  يف قولااه تعاااف (وقالاال الةهااود هزياار اتاان هللا) إف قولااه (يرياااون أن ي فئااوا  ااور هللا أبفااواههم وأي  هللا إال أن ياادم 
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سورة تراءةح ووصفهم القرآن أب ه سحر وحنو ذلك من يويهااهتمح فيابه تانف  الناافخني هلاى امل ابا  فكاان  ورك) اآلية يف 
لاا(كر (أبفااواههم) وقاا  هظااةم يف هاا(ا الدمثةاا   ن اإلطفاااء قااا يكااون تغااري ا فااواك مثاا  املروحااة والكااريح وهاام أرادوا إت ااال 

 آ ت القرآن تزهم أدا من أقوال ال حر. 
 ف اسم اماللة إضافة تيريفح أي  ورا أوقاك هللاح أي أوجاك وقارك فما ظنكم تكماله. وإضافة  ور إ 
والالم من قوله (لة فئوا) ت امى الاالم الزايااةح وتفةاا الد كةاا. وأصالها الم الدعلةا ح ذكارت هلاة فعا  اإلرادة هوضاا هان  

 مفعوله تدنزي  املفعول منزلة العلة. 
 لة فئاوا. ويكثاار وقاوأ هاا(ا الاالم تعااا ماادة اإلرادة ومااادة ا مار. وقااا مساهاا تعاامل أهاا  والدقااير: يرياااون إطفااء  ااور هللا 

العرتةة: الم  أن   ن معا  أن  امل ارية مالزم هللااا. وتقاام الكاالم هلةهاا هناا قولاه تعااف (يرياا هللا لةباني لكام) يف ساورة 
 كةا. الن اء. فل(لك قة : إن ه(ك الالم تعا فع  اإلرادة مزياة للد 

ورلة (وهللا مدم  ورك) مع وفة هلى رلة (يرياون) وهاي إخباار أبدام ال يبلغاون مارادهم وأن ها(ا الااين ساةدمح أي يبلاغ   
يااام اال ديااار. ويف احلااايا  وهللا لةاادمن هاا(ا ا ماار حاااىت ي ااري الراكاا  ماان صاانعاء إف حااارموت ال خياااا  إال هللا أو 

 ال(ي  هلى غنمه ولكنكم ت دع لون  . 
وامملة االمسةة تفةا ثبوت ه(ا اإليام. والدمام: هاو ح اول رةا  ماا لليايء مان كةفةاة أو كمةاةح فدماام الناور: ح اول  

 أقوى شعاهة وإيامه إمااد آلده كا يقوى شعاهه كز دة الزيل يف امل با  وإزالة ما يغياك. 
اامون شاارطها أجاار ماا يظان أن ال   ا  هنااا ورلاة (ولاو كارك الكاافرون) حالةاة و(لااو) وصالةةح وهاي تاال هلاى أن م 

ح وله مامون اموان. ول(لك يقار املعرتون قبله ما يال هلى تقاير ح ول اليرط. فةقولون ه(ا إذا مل يكن ك(ا ت  
وإن كاان كاا(اح وهااو تقاااير معاا ال تقاااير حاا(   ن مثاا  ذلاك ا اا(و  ال ي اارد يف كاا  موقا  فإ ااه ال ي اادقةم يف مثاا  

وما أ ل كؤمن لنا ولو كنا صادقني)ح إذ ال يقال: إذا كناا كااذتنيح تا  ولاو كناا صاادقني. وكا(لك ماا يف ها(ك قوله تعاف (
اآلية  ن املعا: وهللا مدم  ورك هلى فرض كراهة الكافرينح وملا كا ل كراهة الكافرين إيام ه(ا النور حمققة كان سةاقها يف 

(لاو) ها(ك هناا قولاه تعااف (فلان يقبا  مان أحااهم ما ء ا رض ذهباا ولاو صاورة ا مار املفاروض هتكماا. وتقاام اسادعمال 
 افداى ته) يف سورة آل همران. 

وإمناا كا ال كراهةاة الكاافرين ظهاور  اور هللا حالاة يظان ا دفاااء ياام الناور معهااح  ن تلاك الكراهةاة تبعاثهم هلاى أن يداا لبوا  
 هنه توجود املكر واخلايعة والكةا واإلضرار. هلى إحااث العراقة  وتالة  املد اين لالهدااء وصرفهم 

 ومش  لفظ (الكافرون) رة  الكافرين ابإلسالم من امليركني وأه  الكدان وغريهم.  
ولكن غل  اص ال  القرآن هلى خت ةع وصف الكافرين أبه  الكدان ومقااتلدهم ابملياركني أو الظااملني ويد اه هلاى  

(لااو) الوصاالةة  ن املقااام إلت ااال ماارادهم إطفاااء  ااور هللا فإيااام هللا  ااورك إت ااال  هاا(ا أن يكااون االهدمااام تاا(كر هااؤالء تعااا
 ملرادهم إطفاءك. وسريد تعا ه(ا ما يب   مراد غريهم من املعا اين وهم امليركون. 

زة وقاارأ انفاا  وأتااو هماارو واتاان هااامر وأتااو تكاار هاان هاصاام (ماادم  ااورك) تدنااوين (ماادم) و  اا  ( ااورك). وقاارأك اتاان كثااري ومحاا 
 والك ايي وحفع وخلف تاون تنوين وجر ( ورك) هلى إضافة اسم الفاه  هلى مفعوله وكالمها ف ةح. 
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 [)  9(هو ال(ي أرس  رسوله ابهللااى ودين احلق لةظهرك هلى الاين كله ولو كرك امليركون] 
 

 4407صفحة : 
 
ه (وهللا مادم  اورك ولاو كارك الكاافرون)ح وفةاه ه(ا ز دة حتا للميركني وأحالفهام مان أها  الكداان فةاه تقوياة ملاامون قولا  

معااا الدعلةاا  لل ملااة الااأ قبلااه. فقااا أفاااد تعريااف اماازأين يف قولااه (هااو الاا(ي أرساا  رسااوله) ق اارا إضااافةا لقلاا  زهااام 
الكاافرين أن حمماااا صاالى هللا هلةااه وساالم أتاى ماان قباا   ف ااهح أي هللا ال غااريك أرسا  حمماااا صاالى هللا هلةااه وساالم ابهللااااى 

 ن احلق. وأن شةئا توف هللا فعله ال ي د ة  أحا أن يزيله. ودي
وتعلة  ذلك تقوله (لةظهرك هلى الااين كلاه) إهاالم أبن هللا أراد ظهاور ها(ا الااين وا دياارك كاةال ي معاوا أن ينالاه ماا انل  

ل ان الارومح فلماا دين هة ى هلةه ال االم مان القما  واخلفال يف أول أمارك واسادمر زمااان طاويال حاىت تن ار ق ا ن ني سا
 أخرب هللا أب ه أراد إظهار دين اإلسالم هلى رة  ا د ن هلم أن أمرك ال يزال يف ازد د حىت يدم املراد. 

 واإلظهار: الن ر وي لق هلى الدفاة  واإلهالء املعنوي.  
هلاى رةا  ا د ن وين ار  والدعريف يف قولاه (هلاى الااين) تعرياف امانم املفةاا لالسادغرا ح أي لةعلاي ها(ا الااين احلاق 

 أهله هلى أه  ا د ن ا خرى ال(ين يدعرضون  ه  اإلسالم. 
ويظهر أن لفظ (الاين) م دعم  يف كال معنةةه: املعا احلقةقي وهو اليريعة. واملعا اجملازي وهو أه  الاين كما تقول:  

ا تيريعا وآداابح وأصلح جبمة  الناس ال خيع أمة دخلل قرية ك(ا وأكرمدينح فإظهار الاين هلى ا د ن تكو ه أهلى منه
 دون أخرى وال جةال دون جة . 

 وإظهار أهله هلى أه  ا د ن تن ر أهله هلى ال(ين يياقودم يف ماة ظهورك حىت يدم أمرك وي دغين همن ين رك.  
 االمني يف إقامااة الاااين هلااى وقااا س وهااا هللا وظهاار هاا(ا الاااين وملااك أهلااه أممااا كثاارية مث هرضاال هااوارض ماان تفااريط امل 

 وجهه فغلبل هلةهم أممح ف ما الاين فلم يزل هالةا ميهودا له من هلماء ا مم املد فني أب ه أفا  دين للبير. 
وخع امليركون ابل(كر هنا إياما لل(ين يكرهون إيام ه(ا الناورح وظهاور ها(ا الا(ين هلاى رةا  ا د ن. ويعلام أن غاري   

هااور هاا(ا الاا(ين  داام أرادوا إطفاااء  ااور الاااين  داام يكرهااون ظهااور هاا(ا الاااين فح اا  يف الكااالم امليااركني يكرهااون ظ
 احدبا . 

[ تؤمناون ابهلل ورساوله وجتاهااون يف سابة  هللا 10(  أيها الا(ين آمناوا ها  أدلكام هلاى جتاارة تن اةكم مان ها(ان ألاةم] 
لكام ذ اوتكم ويااخلكم جناات جتاري مان حتدهاا ا داار [ يغفار 11أبموالكم وأ ف اكم ذلكام خاري لكام إن كنادم تعلماون]
[) هاا(ا ختلااع إف الغاارض الاا(ي افددحاال تااه ال ااورة ماان قولااه 12وم اااكن طةبااة يف جنااات هااان ذلااك الفااوز العظااةم]

(أييها ال(ين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون) إف قوله (ك دم تنةان مرصوو). فبعا أن ضرتل هللام ا مثالح وا دقا  الكاالم 
مااال إف ماالح أهةااا خ ااانم هناا كثاا  ماا خوطبااوا تااه تقولاه (  أيهااا الا(ين آمنااوا مل تقولااون ماا ال تفعلااون)ح أي هاا   مان
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أدلكاام هلااى أحاا  العماا  إف هللا لدعملااوا تااه كمااا طلباادم إذ قلاادم لااو  علاام أي ا همااال أحاا  إف هللا لعملنااا تااه ف اااءت 
 ال ورة يف أسلون اخل اتة. 

ري امل درت يف (أدلكم) هايا إف هللا تعاف  ن ظاهر اخل ان أ ه موجه من هللا تعاف إف املؤمنني. وحوز والظاهر أن الام 
أن حع  الامري إف النيب صلى هللا هلةه وسلم هلى تقاير قول حم(و  وهلى اخدال  االحدمال خيدلف موق  قوله اآليت 

 (وتير املؤمنني). 
ازا  ن العارض قا ي  ل املعروض هلةه لةعلم رغبده يف ا مر املعروض كما يقال: ها  واالسدفهام م دعم  يف العرض م 

لك يف ك(ا? أو ه  لك إف ك(ا? والعرض هنا كناية هن الديويق إف ا مر املعروضح وهو داللده إ هم هلى جتارة انفعة. 
 باه هلةاه ال اكاكي يف املفداا ح وهاي غاري  وألفاظ االسادفهام ختارج هناه إف معاان كثارية هاي مان مالزماات االسادفهام كماا

 منح رة فةما ذكرك. 
 وجيء تفع  (أدلكم) إلفادة ما ي(كر تعاك من ا شةاء الأ ال يهداي إلةها ت هولة.  
وأطلاق هلااى العماا  ال اااحل لفااظ الد ااارة هلااى ساابة  االساادعارة مليااانة العماا  ال اااحل الد ااارة يف طلاا  النفاا  ماان ذلااك  

 الكا فةهح وقا تقام يف قوله تعاف (فما رحبل جتارهتم) يف سورة البقرة. العم  ومزاولده و 
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ووصف الد ارية أبدا تن ي من ه(ان ألاةمح جترياا لالسادعارة لق اا ال اراحة نا(ك الفايااة  مهةدهاا ولاةم اإلاااء مان   

 حل. الع(ان من ش ن الد ارة فهو من مناسبات املعا احلقةقي للعم  ال ا
ورلااة (تؤمنااون ابهلل ورسااوله) م ااد  فة اساادئنافا تةا ةااا  ن ذكاار الااللااة مماا  والديااويق الاا(ي ساابقها ممااا ييااري يف أ فاام  

 ال امعني الد اؤل هن ه(ا ال(ي تالنا هلةه وهن ه(ك الد ارة. 
تني اإلميان ابهلل ورساوله وتاني  وإذ قا كان اخل ان لقوم مؤمنني فإن فع  (تؤمنون ابهلل) م  (وجتاهاون) مراد ته جتمعون 

امهاد يف سبة  هللا أبموالكم وأ ف كم تنويها تي ن امهاد. ويف الدعبري ابملاارأ إفادة ا مر ابلاوام هلى اإلميان وجتايااك 
 يف ك  آنح وذلك تعريمل ابملنافقني وحت(ير من الدغاف  هن مالزمة اإلميان وشؤو ه. 

 اد امهاد إذا اسدنفروا إلةه. وأما (جتاهاون) فإ ه إلرادة جت 
وميء (يغفر) مزوما تنبةه هلى أن (تؤمنون) (وجتاهاون) وإن جاءا يف صةغة اخلارب فااملراد ا مار  ن امازم إمناا يكاون يف  

 جوان ال ل  ال يف جوان اخلرب. قال املربد والزخميري. 
(أدلكم) هو الد ارة املف رة ابإلمياان وامهاادح فك  اه وقال الفراء: جزم (يغفر)   ه جوان (ه  أدلكم)ح أي  ن مدعلق  

 قة : ه  تن رون ابإلميان وامهاد يغفر لكم ذ وتكم. 
 وإمنا جيء ابلفعلني ا ولني هلى لفظ اخلرب لإلي(ان توجون االمدثال حىت يفرض امل مور ك  ه مس  ا مر وأمدثله.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 وقرأك اتن هامر تفدح النون وتيايا امةمح يقال: أااك وااك.  وقرأ اممهور (تن ةكم) ت كون النون وختفةف امةم. 
 واإلشارة ن(ذلكم) إف اإلميان وامهاد تد وي : امل(كور: خري.  
 و(خري) ه(ا لةم اسم تفاة  ال(ي أصله أخري ووز ه: أفع ح ت  هو اسم لاا الير ووز ه: فع .  
 ور  قوله (خري) ما هو خري الا ةا وخري اآلخرة.  
وقولاه (إن كناادم تعلماون) تعااريمل هللاام ابلعدااان هلاى تااولةهم ياوم أحااا تعاا أن قااالوا: لاو  علاام أي ا هماال أحاا  إف هللا   

لعملناكح فداتوا إف امهاد فكان ما كان منهم يوم أحاح كما تقام يف أول ال اورةح فنزلاوا منزلاة مان يياك يف هملهام أب اه 
 خري لعام جريهم هلى موج  العلم. 

  اكن ال ةبة: هي الق ور الأ يف امنةح قال تعاف (وحع  لك ق ورا). وامل 
وإمنا خ ل امل اكن ابل(كر هنا  ن يف امهاد مفارقة م اكنهمح فوهاوا هلى تلاك املفارقاة املؤقداة ك ااكن أتاياة. قاال  

رضااودا أحاا  إلااةكم ماان هللا تعاااف (قاا  إن كااان آابؤكاام وأتناااؤكم وإخااوا كم وأزواجكاام وهيااريتكم) إف قولااه (وم اااكن ت
 ورسوله وجهاد يف سبةله) اآلية. 

(وأخرى حتبودا   ر من هللا وفدح قري ) ه ف هلى رلة (يغفر لكم) (وياخلكم) ه ف االمسةة هلى الفعلةة. وجيء  
الدقااير: ابالمسةة إلفادة الثبوت والدحقق.  (أخارى) مبدااأ خاربك حما(و  دل هلةاه قولاه (لكام) مان قولاه (يغفار لكام). و 

 أخرى لكمح ولك أن جتع  اخلرب قوله (  ر من هللا). 
وجيء ته وصفا مؤ ثا تد وي   عمةح أو فاةلةح أو ح له مما يؤذن ته قوله (يغفر لكم ذ وتكم) إف آخرك من معا النعمة  

 واخل لة كقوله تعاف (وأخرى مل تقاروا هلةها) يف سورة الفدح. 
إشارة إف االمدنان هلةهم  ه اايهم ماا  باون يف احلةااة الاا ةا قبا  إه ااء  عاةم اآلخارة.  ووصف (أخرى) جبملة (حتبودا) 

 وه(ا  ظري قوله تعاف (فلنولةنك قبلة ترضاها). 
و(  ر من هللا) تال من أخرىح وحوز أن يكون خربا هن أخرى. واملراد ته الن ر العظةمح وهو   ر فدح مكة فإ ه كان  

م ال(ين فدنوهم وآذوهم وأخرجوهم من د رهم وأمواهللام وألبوا هلةهم العرن وا حزان. وراموا تيويه   را هلى أشا أهاايه
مسعاادهمح وقااا ا ااام إلةااه   اار الاااين  سااالم أولئااك الاا(ين كااا وا ماان قباا  أيمااة الكفاار وم اااهري الفدنااةح ف صاابحوا مااؤمنني 

ل(ين هاديدم منهم ماودة) وقولاه (واذكاروا  عماة هللا هلاةكم إخواان وصا  هللا وهاك تقوله (ه ى هللا أن حع  تةنكم وتني ا
 إذ كندم أهااء ف لف تني قلوتكم ف صبحدم تنعمده إخواان). 

وذكر اسم اماللاة حاوز أن يكاون إظهاارا يف مقاام اإلضامار هلاى احدماال أن يكاون ضامري الادكلم يف قولاه (ها  أدلكام)   
ى مقداى الظاهر إن كان اخل ان أمر ته رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم كالما من هللا تعافح وحوز أن يكون جار  هل

 تدقاير (ق ). 
 ووصف الفدح ن(قري ) تع ة  ابل مرة.  
 وه(ك اآلية من مع زات القرآن الراجعة إف اإلخبار ابلغة .  
 [)  13(وتير املؤمنني] 
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ا اتداااء مان قولاه (  أيهاا الا(ين آمناوا ها  أدلكام هلاى جتاارة) هلاى حوز أن تكون ه فا هلى مموأ الكالم ال(ي قبلها  

احدمال أن ما قبلها كالم صادر من جا   هللا تعافح ه ف غرض هلى غرض فةكون ا مر من هللا لنبةه صلى هللا هلةاه 
لاة هلاى رلاة تا  وسلم أبن يبير املؤمنني. وال يد تى يف ه(ك امملة فرض ه ف اإل ياء هلى اإلخبار إذ لةم ه ف ر

رلة هلى مموأ ر  هلى حنو ما اخدارك الزخميري هنا تف ري قوله تعااف (وتيار الا(ين آمناوا وهملاوا ال ااحلات أن هللاام 
 جنات) اآلية يف أواي  سورة البقرة وما تةنه من كالم ال ةا اليريف يف حاشةة الكيا . 

  أدلكام) إف آخارك م اوقا  مار رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم وأما هلى احدمال أن يكون قوله (  أيها ال(ين آمنوا ه 
أبن يقول (ه  أدلكم هلى جتارة) تدقاير قول حم(و ح أي ق    أيها ال(ين آمنوا ه  أدلكمح إف آخركح فةكون ا مر يف 

 (وتير) الدفا  من قبة  الد ريا. واملعا: واتير املؤمنني. 
هلاى اإلخباار هناا قولاه تعااف (وتيار الا(ين آمناوا وهملاوا ال ااحلات أن هللاام جناات وقا تقاام القاول يف ه اف اإل يااء  

 جتري من حتدها ا دار) يف أواي  سورة البقرة. 
وال(ي اسدقر هلةه رأيي اآلن أن االخدال  تني امملدني ابخلربية واإل يايةة اخدال  لفظي ال يؤثر تني امملداني ات ااال  

واال ق اااأ أمااران معنااو ن و تعااان لألغااراض فااالعربة ابملناساابة املعنويااة دون ال ااةغة اللفظةااة ويف وال ا ق اهااا  ن االت ااال 
 ه(ا مقن  حةا فاتين الدعرض هللا(ا الوجه هنا تف ري آية سورة البقرة. 

ياون حنان أ  اار (  أيها ال(ين آمنوا كو وا أ  ارا هلل كما قال هة ى اتان مار، للحاواريني مان أ  ااري إف هللا قاال احلوار   
[) ها(ا خ اان 14هللا فلمنل طايفة من تين إسراية  وكفرت طايفة ف ياان الا(ين آمناوا هلاى هااوهم ف صابحوا ظااهرين]

آخر للمؤمنني تكملة ملا تامنه اخل ان تقوله تعاف (  أيها الا(ين آمناوا ها  أدلكام هلاى جتاارة) إف قولاه (وجتاهااون يف 
 اااود مااان ذلاااك اخل اااانح ف ااااء هااا(ا اخل اااان الثااااين تااا(كريا أبساااوة هظةماااة مااان أحاااوال سااابة  هللا) اآلياااة الااا(ي هاااو املق

 املخل ني من املؤمنني ال اتقني وهم أصحان هة ى هلةه ال الم م  قلة هادهم وضعفهم. 
 ف مر هللا املؤمنني تن ر الاين وهو   ر غري الن ر ال(ي ابمهااد  ن ذلاك تقاام الدحاريمل هلةاه يف قولاه (وجتاهااون يف 

سبة  هللا أبموالكم وأ ف كم) اآلية ووهاهم هلةه أبن ين رهم هللاح فه(ا الن ر امل مور ته هنا   ر دين هللا ال(ي آمنوا تاه 
أبن يبثااوك ويثبدااوا هلااى ا خاا( تااه دون اكاارتاث كااا يالقو ااه ماان أذى ماان امليااركني وأهاا  الكدااانح قااال تعاااف (لدبلااون يف 

ن أوتوا الكدان من قبلكم ومن ال(ين أشركوا أذى كثاريا وإن ت اربوا وتدقاوا فاإن ذلاك أموالكم وأ ف كم ولد معن من ال(ي
من هزم ا مور). وه(ا هو ال(ي شبه تن ر احلواريني دين هللا ال(ي جاء ته هة ى هلةه ال المح فإن هة ى مل حاها من 

الن ارا ةة وا ديار يف ا رض مث دن إلةااه  ها ااوكح وال كاان احلوارياون ممان جاهاااوا ولكناه صارب وصاربوا حاىت أظهاار هللا ديان
 الدغةري حىت جاء اإلسالم من خة من أصله. 

 وا   ار: ر    ريح وهو الناصر اليايا الن ر.  
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وقاارأ انفاا  واتاان كثااري وأتااو هماارو وأتااو جعفاار (كو ااوا أ  ااارا هلل) تدنااوين (أ  ااارا) وقاارن اساام اماللااة ابلااالم امااارة فةكااون  
داللاة اسام الفاها  املفةاا لإلحاااثح أي حمااثني الن ارح والاالم لألجا ح أي  جا  هللاح أي انصارين لاه  (أ  ارا) مرادا ته 

 كما قال تعاف (فال انصر هللام). 
 وقرأك الباقون  ضافة (أ  ار) إف اسم اماللة تاون الم هلى اهدبار أ  ار كاللق  هلى حنو قوله (من أ  اري).  
 للحواريني وجوان احلواريني تيبةه يثة ح أي كو وا هناا ماا يااهوكم حمماا صالى هللا هلةاه والديبةه تاهوة هة ى اتن مر، 

 وسلم إف   ر هللا كحالة قول هة ى اتن مر، للحواريني واسد اتدهم له. 
 والديبةه لق ا الدنظري والد سي فقا صا  احلواريون وهاهم وثبدوا هلى الاين ومل تزهزههم الفنت والدع(ي .  
   
 

 4410صفحة : 
 
و(مااا) م اااريةح أي كقااول هة ااى وقااول احلااواريني. وفةااه حاا(  ماااا  تقااايرك: لكااون قااول هة ااى وقااول احلااواريني.   

فالديبةه ك موأ ا مرين قول هة ى وجاوان احلاواريني  ن جاوان احلاواريني كنزلاة الكاالم املفارأ هلاى دهاوة هة اى وإمناا 
اورات لالخد ارح كما تقاام يف قولاه تعااف (قاالوا أجتعا  فةهاا مان يف اا فةهاا) يف حت(  الفاء يف مثله من املقاوالت وا 

 سورة البقرة. 
 وقول هة ى (من أ  اري إف هللا) اسدفهام الخدبار ا داانم إف   ر دين هللا معه  ظري قول طرفه:           
ك   ومل أتابالاا وإضافة (أ  اار) إف  ء املادكلم وهاو إذا القوم قالوا من فىت خلل إ ين                      هنةل فلم أ  

 هة ى ابهدبارهم أ  ار دهوته. 
و(إف هللا) مدعلاق ن(أ  اااري). ومعاا (إف) اال دهاااء اجملاازيح أي مدااوجهني إف هللاح شابه دهاااؤهم إف الااين وتعلااةمهم  

 ادن ا نام إف مكاان م ادن اهم لةن ارك هلاى مان الناس ما يرضاك هللا هللام ت عي ساهدني إف هللا لةن اروك كماا ي اعى امل
 غلبه. 

ففي حر  (إف) اسدعارة تبعةةح ولا(لك كاان اماوان ا كاي هان احلاواريني م اتقاا لالسادفهام إذ قاالوا: حنان أ  اار هللاح  
 أي حنن  ن ر هللا هلى من حادك وشاقهح أي  ن ر دينه. 

و وهي كلمة معرتة هن احلبيةة  حوار   وهو ال اح  ال فيح ولة ل واحلواريون: ر  حواري تفدح احلاء وختفةف الوا 
هرتةة ا ص  وال ميدقة من مادة هرتةةح وقا هاها الاحا  يف رلة ا لفاظ املعرتة لكنه قال: إدا  ب ةة. ومعا احلواري 

 الغ الح ك(ا يف اإلتقان. 
وال شاك أ اه كاان معروفاا هناا   اارى العارن أخا(وك واحلواريون: اسم أطلقه القرآن هلى أصاحان هة اى االثاا هيارح  

 من   ارى احلبية. وال يعر  ه(ا االسم يف ا انجة . 
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وقااا مسااي الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم الاازتري تاان العااوام حواريااه هلااى الدياابةه أبحااا احلااواريني فقااال:  لكاا   اايب حااواري   
 قال احلواريون حنن أ  ار هللا) يف سورة آل همران. وحواري الزتري  . وقا تقام ذكر احلواريني يف قوله تعاف (

واهلم أن مقالة هة ى هلةه ال الم ا كةة يف ه(ك اآلية غري مقالده ا كةة يف آية آل همران فإن تلك موجهة إف راهة  
 تين إسراية  ال(ين أحم منهم الكفر ملا دهاهم إف اإلميان ته. 

لل(ين آمنوا ته طالبا منهم   رته لقولاه تعااف (كماا قاال هة اى اتان مارين للحاواريني) أما مقالده ا كةة هنا فهي موجهة  
اآلياااةح فلااا(لك تعاااني اخااادال  مقدااااى الكالماااني املدمااااثلني. وهلاااى ح ااا  اخااادال  املقاااامني حااارى اخااادال  اهدباااار 

فظةاة وتا(لك مل يكان قاوهللام اخل وصةات يف الكالمني وإن كاان مديانني فقاا جعلناا هنالاك إضاافة (أ  اار هللا) إضاافة ل
(حنان أ  ااار هللا) مفةاااا للق اار ال عاااام تعريااف امل اانا. ف ماا هنااا فااا ظهر أن كلمااة (أ  ااار هللا) اهدااربت لقبااا للحااواريني 
غرفوا أ ف هم ته وخلعاوك هلاى أ ف اهم فلا(لك أرادوا االساداالل تاه هلاى أدام أحاق النااس تدحقةاق معنااكح ولا(لك تكاون 

اسم اماللة هنا إضافة معنوية مفةااة تعريفاا ف اارت رلاة (حنان أ  اار هللا) هناا ميادملة هلاى صاةغة  إضافة (أ  ار) إف
 ق ر هلى خال   ظريهتا الأ يف سورة آل همران. 

ففاي حكاياة جاوان احلاواريني هناا خ وصاةة صاةغة الق ار تدعرياف امل انا إلةاه وامل انا. وخ وصاةة الدعرياف ابإلضاافة.  
ية جوانم أبدام أجااتوا ابال دااان إف   ار الرساول وحعا  أ ف اهم حمقاوقني نا(ا الن ار  دام حمااوا فكان إحازا يف حكا

أ ف هم لن ر الاين وهرفوا ت(لك وحب ر   ر ال(ين فةهم ح را يفةاا املبالغاة يف يحااهم لاه حاىت ك  اه ال انصار للااين 
 ية . غريهم م  قلدهم وإفادته الدعريمل تكفر تقةة قومهم من تين إسرا

وفرأ هلى قول احلوارين (حنن أ  ار) ا خبار أبن تين إسراية  افرتقوا طايفدني طايفة آمنل تعة ى وماا جااء تاهح وطايفاة   
كفاارت تاا(لك وهااو الدفرياا  يقداااي كالمااا مقااارا وهااو فن ااروا هللا ابلاااهوة وامل اااترة هلةهااا فاسااد ان تعاامل تااين إسااراية  

راية  هاااد قلةاا  فقااا جاااء يف إاةاا   لوقااا  أن أتباااأ هة ااى كااا وا أكثاار ماان وكفاار تعاامل وإمنااا اسااد ان هللااام ماان تااين إساا
 سبعني. 

واملق ااود مااان قولااه (فلمنااال طايفااة مااان تاااين إسااراية  وكفااارت طايفااة) الدوطئاااة لقولاااه (ف ياااان الااا(ين آمنااوا هلاااى هااااوهم  
الن ارا ةة تااهوة احلاواريني وأتبااههم مثا   ف صبحوا ظاهرين) والد يةا الن ر والدقويةح أيا هللا أها  الن ارا ةة تكثاري ممان اتبا 

 تولم. 
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وإمنا قال (ف ياان ال(ين آمنوا) ومل يقا : ف يااانهم  ن الد يةاا كاان جملماوأ املاؤمنني تعة اى ال لكا  فارد مانهم إذ قاا قدا    

ممان قدا  مان احلاواريني احلاواري ا كارب  من أتباهه خلق كثري ومث  نم والقوا إف ال باأ يف املياها العامة تفرتسهمح وكاان
 ال(ي مساك هة ى ت رسح أي ال خرة يف ثباته يف هللا. 
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ويزهمون أن جثده يف الكنة ة العظمى يف رومة املعروفة تكنة ة القايم ت رس واحلكام هلاى اجملماوأ يف مثا  ها(ا شااي    
   ر الاين.  كما تقول:   ر هللا امل لمني يوم تار م  أن منهم من قد . واملق ود

 واملق ود من ه(ا اخلرب وها امل لمني ال(ين أمروا أن يكو وا أ  ار هللا أبن هللا مؤياهم هلى هاوهم.  
والعااو ي لاق هلاى الواحاا وامما ح قااال تعااف (وهام لكام هااو) وتقاام هنااا قولاه تعااف (  أيهاا الا(ين آمناوا ال تدخاا(وا  

 هاوي وهاوكم أولةاء) يف سورة املمدحنة. 
والظاهر هو : الغال ح يقال: ظهر هلةهح أي غلبهح وظهر ته أي غل  ت ببهح أي  ها ده وأص  فعله ميدق مان االسام  

امامااا. وهااو الظهاار الاا(ي هااو العمااود الوسااط ماان ج ااا اإل  ااانح والاااوان  ن ابلظهاار قااوة احلةااوان. وهاا(ا مثاا  فعاا   
ريفه ظاهر هلةه واسدظهر وظهري له قال تعاف (واملاليكة تعا هاا  ميدقا من العاا. و  أيا  ميدقا من الةا ومن ت ا

ذلك ظهري). فمعا (ظاهرين) أدم من ورون  ن هاقبة الن ر كا ل هللاام فدمكناوا مان احلكام يف الةهاود الكاافرين تعة اى 
 ومزقوهم ك  ممز . 

 ت م هللا الرمحن الرحةم  
 سورة اممعة  
ال انة والدفاساري (ساورة اممعاة) وال يعار  هللااا اسام غاري ذلاك. ويف صاحةح  مسةل ها(ك ال اورة هناا ال احاتة ويف كدا  

البخاري هن أيب هريرة قال:  كناا جلوساا هناا النايب ف  زلال هلةاه ساورة اممعاة  احلاايا. وساة يت هناا تف اري قولاه تعااف 
 (وآخرين منهم ملا يلحقوا نم). 

 ال ات  من أ م ا سبوأ يف اإلسالم. ووجه ت مةدها وقوك لفظ (اممعة) فةها وهو اسم للةوم  
 وقال ثعل : إن قرييا كا ل جتدم  فةه هنا ق ي تاار الناوة. وال يقداي يف ذلك أدم مسوا ذلك الةوم اممعة.   
 ومل أر يف كالم العرن قب  اإلسالم ما يثبل أن اسم اممعة أطلقوك هلى ه(ا الةوم.  
ياروهة فةااه هلاى حا(  املاااا  لكثارة االسادعمال. ويف حااايا اتان هماار أن وقاا أطلاق اساام (اممعاة) هلاى ال ااالة امل 

رسااول هللا صاالى هللا هلةااه وساالم قااال:  إذا جاااء أحاااكم اممعااة فلةغد اا   ح ووقاا  يف كااالم هاييااة  كااان الناااس ينداااتون 
 اممعة من منازهللام والعوايل  اخل. 

كان رسول هللا ال ي لي تعاا اممعاة حاىت ين ار   ح  أي   ويف كالم أ م  كنا  قة  تعا اممعة  ح ومن كالم اتن همر  
مان امل اا ا  . وماان كااالم سااه  تاان سااعا  مااا كنااا  قةاا  وال  دغاااى إال تعااا اممعااة  . فةحدماا  أن يكااون لفااظ  اممعااة  
م الاا(ي يف اساام هاا(ك ال ااورة معنةااا تااه صااالة اممعااة  ن يف هاا(ك ال ااورة أحكامااا ل ااالة اممعااة. و دماا  أن يااراد تااه يااو 

 اممعة لوقوأ لفظ يوم اممعة يف ال ورة يف آية صالة اممعة. 
 وهي ما ةة ابالتفا .  
ويظهر أدا  زلل سنة سل وهي سنة خةاربح فظااهر حاايا أيب هريارة الا(ي أشاران إلةاه آ فاا  أن ها(ك ال اورة  زلال تعاا  

 فدح خةرب  ن أاب هريرة أسلم يوم خةرب  . 
 فدكون ق ةة ورود العري من اليام هي سب   زول ال ورة وسة يت ذكر ذلك.  وظاهرك أدا  زلل دفعة واحاة 
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وكاان فارض صاالة اممعااة مدقااما هلاى وقال  اازول ال اورة فاإن الناايب صالى هللا هلةاه وسالم فرضااها يف خ باة خ ا  نااا  
صاالوها قباا  قاااوم  للناااس وصااالها يف أول يااوم رعااة تعااا يااوم اهللا اارة يف دار لبااين سااامل تاان هااو . وثباال أن أهاا  املاينااة

رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم املاينة كما سة يت. فكان فرضها اثتدا ابل نة قوال وفعال. وما ذكر يف ه(ك ال ورة من قوله 
(إذا  ودي لل الة من يوم اممعة فاسعوا إف ذكر هللا) ورد مورد الد كةا حلاور صالة اممعاة وتار  البةا ح والدحا(ير مان 

  الة قب  يامها كما سة يت. اال  را  هنا ال
وقا هات ه(ك ال ورة ال ادسة تعا املاية يف ترتة   زول ال ور هنا جاتر تن زياح  زلل تعا سورة الدحار، وقبا  ساورة  

 الدغاتن. 
 وظاهر حايا أيب هريرة يقداي أن ه(ك ال ورة أ زلل دفعة واحاة غري من مة.  
 من قراء ا م ار.  وهات آيها إحاى هيرة آية ابتفا  العادين 
  
 أغراضها  
أول أغراضها ما  زلل  جله وهو الدح(ير من الدخلف هن صاالة اممعاة وا مار تارت  ماا يياغ  هنهاا يف وقال أدايهاا.  

 وقام ل(لك: الدنويه جبالل هللا تعاف. 
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 حق نم. والدنويه ابلرسول صلى هللا هلةه وسلم. وأ ه رسول إف العرن ومن سةل  
 وأن رسالده هللام فا  من هللا.  
 
 ويف ه(ا توطئة ل(م الةهود  دم ح اوا امل لمني هلى تيريفهم ن(ا الاين.  
وماان رلااة مااا ح اااوهم هلةااه و قمااوك أن جعاا  يااوم اممعااة الةااوم الفاضاا  يف ا ساابوأ تعااا أن كااان يااوم ال اابل وهااو  

 املعرو  يف تلك البالد. 
 لةاء هللا. وإت ال زهمهم أدم أو  
 وتوتة  قوم ا  رفوا هنها جمليء هري جتارة من اليام.  
[) افدداا  ال اورة ابإلخباار هان ت ابةح أها  1(ي بح هلل ماا يف ال اماوات وماا يف ا رض امللاك القااوس العزياز احلكاةم] 

معااة والنهااي هااان ال ااماوات وا رض هلل تعاااف تراهااة اسااادهالل  ن الغاارض ا ول ماان ال اااورة الدحااريمل هلااى شاااهود ام
ا شغال الأ تيغ  هن شهودها وزجر فريق من امل لمني ا  رفوا هن صالة اممعة حرصاا هلاى االتدةااأ مان هاري وردت 

 املاينة يف وقل حاورهم ل الة اممعة. 
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 وللدنبةه هلى أن أه  ال ماوات وا رض حادون ت بةح هللا وال يفرتون هنه أوثر املاارأ يف قوله (ي بح).  
 معاين ه(ك اآلية تقامل مفرقة يف أواي  سورة احلايا وسورة احل ر. و  
ساوى أن هاا(ك ال ااورة جاااء فةهااا فعاا  الد اابةح ماااارها وجاايء تااه يف سااواها ماضااةا ملناساابة فةهااا وهااي: أن الغاارض منهااا  

 ااابةح أهااا  الدنوياااه ت اااالة اممعاااة والدناياااا هلاااى  فااار ق عاااوا هااان صاااالهتم وخرجاااوا لد اااارة أو هللااااو فمناسااا  أن  كاااى ت
 ال ماوات وا رض كا فةه داللة هلى اسدمرار ت بةحهم وجتادك تعرياا ابل(ين مل يدموا صالة اممعة. 

 ومعاين صفات هللا تعاف امل(كورة هنا تقامل يف خواس سورة احلير.  
مل ه أو إي(ا ه  ومناسبة امم  تني ه(ك ال فات هنا أن العظةم ال ين ر  هن مل ه من كان هناك إال هنا ا قااض 

 اب  رافهم. 
والقااوس: املناازك هاان الانقع وهااو يرغاا  يف حااارته. والعزياز: يعدااز امللدفااون حولااه. فمفاارقدهم حااارته تفااريط يف العاازة.   

وك(لك احلكةم إذا فار  أحا حاارته فاتاه يف كا  آن شايء مان احلكماة كماا فاات الا(ين ا فااوا إف العاري ماا خ ا  تاه 
 وسلم إذ تركوك قايما يف اخل بة.  النيب صلى هللا هلةه

(هااو الاا(ي تعااا يف ا مةااني رسااوال ماانهم يدلااوا هلااةهم آ تااه وياازكةهم ويعلمهاام الكدااان واحلكمااة وإن كااا وا ماان قباا  لفااي  
[) اسدئنا  تةاين انشئ هن إجراء ال افات املا(كورة آ فاا هلاى اسام اماللاة إذ يد ااءل ال اام  هان وجاه 2ضالل مبني]

ات ابلاا(كر ماان تااني صاافات هللا تعاااف فكااا ن احلااال مقداااةا أن يبااني شاايء هظااةم ماان تعلااق تلاااك خت ااةع تلااك ال ااف
ال فات أبحوال خلقه تعاف إذ تعا فةهم رسوال ي هر  فوسهم ويزكةهم ويعلمهام. ف افة (امللاك) تعلقال أبن يااتر أمار 

قدال أن يلحق ا مةاني مان هباادك هبادك وي لح شؤودمح وصفة (القاوس) تعلقل أبن يزكي  فوسهمح وصفة (العزيز) ا
كراتااا  أهااا  العلااام وخيااارجهم مااان ذلاااة الااااالل فةناااالوا هااازة العلااام وشااارفهح وصااافة (احلكاااةم) اقداااال أن يعلمهااام احلكماااة 

 واليريعة. 
واتدااء امملة تامري اسم اماللة لدكون رلة امسةة فدفةا تقوية ه(ا احلكم و كةاكح أي أن النايب صالى هللا هلةاه وسالم  
 بعوث من هللا ال حمالة. م
و(يف) من قوله (يف ا مةني) للظرفةةح أي ظرفةة امماهة و حا أفرادها. ويفهام مان الظرفةاة معاا املالزماةح أي رساوال ال  

 يفارقهم فلةم مارا نم كما مير املرس  كقالة أو كالكة يبلغها إف القوم ويغادرهم. 
 العاارن يااهوهم وينياار رساالده إف رةاا  النااس ماان تاالد العاارن فاإن دالياا  همااوم واملعاا: أن هللا أقااام رساوله للناااس تاني 

رسالة حمما صلى هللا هلةه وسلم معلومة من مواض  أخرى من القرآن كما يف سورة ا هرا  (ق    أيها الناس إين رسول 
 هللا إلةكم رةعا) ويف سورة سب  (وما أرسلنا  إال كافة للناس تيريا و (يرا). 

واملراد ن(ا مةني): العرن  ن وصاف ا مةاة غالا  هلاى ا ماة العرتةاة يومئا(. ووصاف الرساول ن(مانهم)ح أي مل يكان  
غريباااا هااانهم كماااا تعاااا لوطاااا إف أهااا  سااالوم وال كماااا تعاااا ياااو م إف أهااا   ةناااوىح وتعاااا الةااا س إف أهااا  صاااةاا مااان 

 عرن. الكنعا ةني ال(ين يعباون تع ح  (من) تبعةاةةح أي رسوال من ال
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وه(ك منة موجهة للعرن لةيكروا  عمة هللا هلى ل فه نمح فإن كاون رساول القاوم مانهم  عماة زايااة هلاى  عماة اإلرشااد   

واهللاايح وه(ا اسد اتة لاهوة إتراهةم إذ قال (رتنا واتعا فةهم رسوال منهم) فد(كريهم ن(ك النعمة اسدنزال ل اير  فوسهم 
 وهنادهم. 

ةه تور  هلةهم إذ أهرضوا هن مساأ القرآن فاإن كاون الرساول مانهم وكداتاه تلغادهم هاو أهاون هلاى تلقاي اإلرشااد مناه إذ وف 
 ين لق تل ادم وحبملهم هلى ما ي لح أخالقهم لةكو وا محلة ه(ا الاين إف غريهم. 

وصااةغة راا  املاا(كور يف كااالم  وا مةااني: صاافة ملوصااو  حماا(و  دل هلةااه صااةغة راا  العقااالءح أي يف الناااس ا مةااني. 
اليارأ تيم  الن اء ت ريقة الدغلة  االص الحيح أي يف ا مةني وا مةات فإن أدلة اليريعة قايمة هلى أدا تعم الرجال 

 والن اء إال يف أحكام معلومة. 
العارن  دام ال يكدباون إال  وا مةون: ال(ين ال يقرؤون الكداتة وال يكدبونح وهو ر  أمي   بة إف ا مةح يعنون نا أماة 

اندراح فغلبال ها(ا الديابةه يف اإلطاال  هنااا العارن حاىت صاارت ت لااق هلاى مان ال يكدا  ولااو مان غاريهم قاال تعاااف يف 
 ذكر تين إسراية  (ومنهم أمةون ال يعلمون الكدان إال أماين) وقا تقام يف سورة البقرة. 

كاا وا يق ااون تاه الغامل مان العارن ومان النايب صالى هللا هلةاه وسالم جهاال وأوثر الدعبري ته هناا توركاا هلاى الةهاود  دام   
منهم فةقولون: هو رسول ا مةني ولةم رسوال إلةنا. وقا قال اتن صةاد للنيب صلى هللا هلةه وسلم ملا قاال لاه (أتياها أين 

 حلفاء للةهود.  رسول هللا). أشها أ ك رسول ا مةني. وكان اتن صةاد مداينا ابلةهودية  ن أهله كا وا
وكان الةهود يندق ون امل لمني أبدم أمةون قال تعاف (ذلك أبدم قالوا لةم هلةنا يف ا مةاني سابة ) فدحااى هللا الةهاود  

أب ه تعا رسوال إف ا مةني وأبن الرسول أميح وأهلمهم أن ذلك فا  هللا يؤتةاه مان ييااء كماا يف آخار اآلياة وأن فاا  
ود وال يغاااريهم وقاااا قاااال تعااااف مااان قبااا  ملوساااى (و رياااا أن يااان هلاااى الااا(ين اسدااااعفوا يف ا رض هللا لاااةم خاصاااا ابلةهااا

 فد علهم أيمة واعلهم الوارثني ومنكن هللام يف ا رض). 
 ووصف الرسول أب ه منهمح أي من ا مةني شام  ملماثلده هللام يف ا مةة ويف القومةة. وه(ا من إحاز القرآن الباي .   
رسااول ا مااي أب ااه يدلااو هلااى ا مةااني آ ت هللاح أي وحةااه وياازكةهم ويعلمهاام الكدااانح أي يلقاانهم إ ك كمااا  ويف وصااف ال 

كا ل الرس  تلقان ا مام الكداان ابكداتاةح ويعلمهام احلكماة الاأ هلمدهاا الرسا  ال ااتقون أممهام يف كا  ها(ك ا وصاا  
ماا  كو اه أماي قااا أتاى أمدااه جبمةا  الفواياا الااأ أتاى نااا  حتاا كع ازة ا مةااة يف ها(ا الرسااول صالى هللا هلةاه وساالمح أي هاو

الرس  غري ا مةني أممهم ومل ينقع هنهم شةئاح فدمحال ا مةة للكون مع زة ح   من صاحبها أفا  مما ح   من 
 الرس  الكاتبني مث  موسى. 

 ن املدعار  أن ه(ك ماادة  ويف وصف ا مي ابلدالوة وتعلةم الكدان واحلكمة وتزكةة النفوس ضرن من حم ن ال با  
 لألمةة. 
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واتدائ ابلدالوة  ن أول تبلةاغ الااهوة  تاالغ الاوحيح وثاين ابلدزكةاة  ن اتداااء الااهوة ابلد هاري مان الرجاي املعناوي وهاو  
 الير ح وما يعلق ته من م اوي ا همال وال باأ. 

م مقاصاك ومعا ةه كما قاال تعااف (فاإذا قارأانك فااتب  وهق  ت(كر تعلةمهم الكدان  ن الكدان تعا إتالغه إلةهم تبني هللا 
قرآ ه مث إن هلةنا تةا ه)ح وقال (لدبني للناس ما  زل إلةهم)ح وتعلةم احلكمة هو غاية ذلك كله  ن مان تااتر القارآن وهما  

ة يعظكاام تااه) تااه وفهاام خفااا ك انل احلكمااة قااال تعاااف (واذكااروا  عمااة هللا هلااةكم ومااا أ اازل هلااةكم ماان الكدااان واحلكماا
و ظريهااا قولااه (لقااا ماان هللا هلااى املااؤمنني إذ تعااا فااةهم رسااوال ماان أ ف ااهم يدلااو هلااةهم آ تااه وياازكةهم ويعلمهاام الكدااان 

 واحلكمة وإن كا وا من قب  لفي ضالل مبني) يف سورة آل همران. 
إرسااال ها(ا الرسااول إلااةهم  ورلاة (وإن كااا وا مان قباا  لفاي ضااالل مباني) يف موضاا  احلاال ماان ا مةانيح أي لة اال  عماة 

قاصارة هلاى رفا  النقاايع هانهم وهلاى حتلةادهم تكماال هلام آ ت هللا وزكااة أ ف اهم وتعلاةمهم الكداان واحلكماة تا  هاي 
أجاا  ماان ذلااك إذ كا اال منقاا(ة هللااام ماان ضااالل مبااني كااا وا فةااه وهااو ضااالل اإلشاارا  ابهلل. وإمنااا كااان ضااالال مبةنااا   ااه 

هده الاالي  القاطعاةح أي فا خرجهم مان الااالل املباني إف أفاا  اهللاااىح فهاؤالء هام أفحش ضالل وقا قامل هلى شنا
 امل لمون ال(ين  فروا إسالمهم يف وقل  زول ه(ك ال ورة. 
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و(إن) خمففة من الثقةلة وهي مهملة هن العم  يف امسها وخربها. وقا سا م اها فع   كان  كما هو غال  اسدعمال   

ملخففة. والالم يف قوله (لفي ضالل مبني) ت مى الالم الفارقةح أي الأ تفةا الفر  تني (إن) النافةة و(إن) املخففة (إن) ا
ماان الثقةلااة ومااا هااي إال الااالم الااأ أصاالها أن تقاارتن  اارب (إن) إذ ا صاا : وإداام لفااي ضااالل مباانيح لكاان ذكاار الااالم ماا  

 ال إذا أمن اللبم. املخففة واج  غالبا لئال تلدبم ابلنافةةح إ
[) ال حااوز أن يكااون (وآخاارين) ه فااا هلااى (ا مةااني)  ن آخاارين 2(وآخاارين ماانهم ملااا يلحقااوا ناام وهااو العزيااز احلكااةم] 

يقداي املغايرة ملا يقاتله فةقداي أ ه صاد  هلى غري ا مةنيح أي غري العرن والرساول صالى هللا هلةاه وسالم مل يكان تاني 
يع ف (وآخارين) هلاى (ا مةاني) لائال يدعلاق تفعا  (تعاا) مارور القاي وال هلاى الاامري يف قولاه غري العرن فدعني أن ال 

 (منهم) ك(لك. 
فهو إما مع و  هلى الامري يف (هلةهم) من قوله (يدلو هلةهم) والدقااير: يدلاو هلاى آخارين وإذا كاان يدلاو هلاةهم فقاا  

 سلم ال تكون إال تالوة تبلةغ ملا أوحى ته إلةه. هلم أ ه مرس  إلةهم  ن تالوة الرسول صلى هللا هلةه و 
وإما أن حع  (وآخرين) مفعوال معه. والواو للمعةاة ويدنازهاه ا فعاال الثالثاة وهاي (يدلاوح ويزكايح ويعلام). والدقااير: يدلاو  

 هلى ا مةني آ تنا ويزكةهم ويعلمهم الكدان واحلكمة م  آخرين. 
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مبااني) معرتضااة تااني املع ااو  واملع ااو  هلةهااا أو تااني الاااماير واملفعااول معااه.  ورلااة (وإن كااا وا ماان قباا  لفااي ضااالل 
و(آخرين): ر  آخر وهو املغاير يف وصف مما دل هلةه ال ةا . وإذ قا جع  (آخرين) هنا مقاتال لألمةني كان مرادا تاه 

 آخرون غري ا مةنيح أي من غري العرن املعنةني اب مةني. 
ى املغايرة ابلزمان أو املكانح أي مغايرين لل(ين تعا فاةهم الرساولح وجعلناا قولاه (مانهم) كعاا أدام فلو محلنا املغايرة هل  

مان ا مةانيح وقلناا: أرياا وآخارين مان العارن غاري الا(ين كاان النايب صالى هللا هلةاه وسالم فاةهمح أي هاراب آخارين غاري أهاا  
لرتم(ي يزيا أخارهم هلاى ا ولاني هان أيب هريارة قاال:  كناا مكةح وهم تقةة قباي  العرن انكاك ما روى البخاري وم لم وا

جلوسا هنا النيب صلى هللا هلةه وسلم ف  زلل هلةه سورة اممعاة فدالهاا فلماا تلاغ (وآخارين مانهم ملاا يلحقاوا نام) قاال لاه 
ى سالمان وقاال: رج : من هم   رسول هللا? فلم يراجعه حىت س ل ثالاثح وفةنا سلمان الفارسي ووض  رسول هللا ياك هل

 لو كان اإلميان هنا الثر  لناله رجال من هؤالء? وه(ا وارد مورد الدف ري لقوله تعاف (وآخرين). 
والا(ي يلاو  أ اه تف ااري ابمزياي هلاى وجاه املثااال لةفةاا أن (آخارين) صااد  هلااى أمام كثارية منهاا أمااة فاارسح وأماا مشولااه  

 فظ ا مةني. لقباي  العرن فهو اب وف  دم مما مشلهم ل
مث تنا أن  نظار إف  ويا  قولاه تعااف (مانهم). قلناا أن اعا  (مان) تبعةااةة كماا هاو املدباادر مان معا ةهاا فن عا  الاامري  

اجملرور ن(من) هاياا إف ما هاد إلةه ضمري (كا وا) من قوله (وإن كا وا من قب  لفي ضالل مبني)ح فاملعا: وآخرين مان 
ت هللا ويزكةهم الكدان واحلكمة ولنا أن اع  (من) ات االةة كاالأ يف قولاه تعااف (ل ال مانهم يف الاالني يدلو هلةهم آ 

شيء)? واملعا: وآخرين يد لون نم وي اريون يف رلادهمح ويكاون قولاه (مانهم) موضا  احلاالح وها(ا الوجاه يناسا  قولاه 
 تعاف (ملا يلحقوا نم)  ن اللحو  هو معا االت ال. 

(ملااا يلحقاااوا ناام) موضاا  احلاااالح وينياا  هاان هاا(ا املعاااا إمياااء إف أن ا ماام الاااأ تاااخ  يف اإلسااالم تعاااا  وموضاا  رلااة 
امل لمني ا ولني ي ريون مثلهمح ويني  منه أياا رمز إف أدم يدعرتاون لفهام الااين والن اق ابلقارآن فكام مان معاان جلةلاة 

 حوهتا ه(ك اآلية سكل هنها أه  الدف ري. 
غةبةااة أبن دهااوة الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم ساادبلغ أممااا لة ااوا ماان العاارن وهاام فااارس. وا رماان. وا كااراد. وهاا(ك تيااارة  

والربتاار. وال ااودان. والااروم. والاارت . والددااار. واملغااول. وال ااني. واهللانااودح وغااريهم وهاا(ا ماان مع اازات القاارآن ماان صااانف 
 اإلخبار ابملغةبات. 

 يب صلى هللا هلةه وسلم ممة  ا مم. ويف اآلية داللة هلى هموم رسالة الن 
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والنفي ن(ملا) يقداي أن املنفي نا م دمر اال دفاء إف زمن الدكلم فةيعر أب ه مرتق  الثبوت كقوله تعااف (وملاا يااخ    
ياخلوا يف اإلسالم  اإلميان يف قلونم)ح أي وسةاخ  كما يف الكيا ح واملعا: أن آخرين هم يف وقل  زول ه(ك اآلية مل

 ومل يلدحقوا كن أسلم من العرن وسةاخلون يف أزمان أخرى. 
واهلم أن قول النيب صلى هللا هلةه وسالم  لاو كاان اإلمياان ابلثار  لنالاه رجاال مان هاؤالء  اإلميااء إف مثاال مماا ييامله قولاه  

 ار املراد ن(آخرين) يف قوم سلمان. وهن تعاف (وآخرين منهم)   ه مل ي ر  يف جوان سؤال ال اي  تلفظ يقداي احن
هكرمة: هم الداتعون. وهان ماهاا: هام النااس كلهام الا(ين تعاا إلاةهم حمماا صالى هللا هلةاه وسالم. وقاال اتان همار: هام 

 أه  الةمن. 
عزيااز ال وقولاه (وهااو العزيااز احلكااةم) تاا(ية  للدع ةاا  ماان هاا(ا الدقااير اإلهللاااي ال ديااار هاا(ا الاااين يف رةاا  ا ماام. فااإن ال 

 يغل  قارته شيء. واحلكةم  يت أفعاله هن قار حمكم. 
[) اإلشاارة إف رةا  املا(كور مان إرساال حمماا صالى هللا هلةاه 4(ذلك فا  هللا يؤتةه من يياء وهللا ذو الفا  العظاةم] 

ا مةاني الا(ين مل وسلم ابآل ت والدزكةة وتعلاةم الكداان واحلكماة واإل قااذ مان الااالل ومان إفاضاة ها(ك الكمااالت هلاى 
تكاان هللااام ساااتقة هلاام وال كدااانح وماان حلااا  أماام آخاارين يف هاا(ا اخلاارب فاازال اخد اااو الةهااود ابلكدااان واليااريعةح وهاا(ا 
أجاأ   فهم إذا حالوا أن حيء رسول أماي تياريعة إف أماة أمةاة فااال هان أن  لدحاق أبمةاة أمام هظةماة كاا وا أمكان يف 

 املعار  وال ل ان. 
اهللااى هاى هللا أن ياؤتى أحاا مثلماا أوتةادم أو  ااجوكم هناا رتكام قا  إن الفاا  تةاا هللا يؤتةاه مان ييااء  وقال (ق  إن 

 وهللا واس  هلةم) خيدع ته. وه(ا يهةا ومقامة لقوله تعاف (مث  ال(ين محلوا الدوراة) اآل ت. 
ثا  القاوم الا(ين كا(توا آب ت هللا وهللا ال يهااي (مث  ال(ين محلوا الدوراة مث مل  ملوها كمث  احلماار  ما  أسافارا تائم م 

[)  تعااا أن تباني أ ااه تعااف آتاى فاااله قوماا أمةااني أهقباه أب اه قااا آتاى فاااله أها  الكداان فلاام يندفا  تااه 5القاوم الظااملني]
ا مان تةال إف هؤالء ال(ين قا اقدنعوا مان العلام أبن  ملاوا الداوراة دون فهام وهام   ابون أن ادخاار أسافار الداوراة وا دقاهللاا

تةل كا  يف الدب ح نا وحتقري من مل تكن الدوراة أبيايهمح فااملراد الةهاود الا(ين قااوموا دهاوة حمماا صالى هللا هلةاه وسالم 
 وظاهروا امليركني. 

 وقا ضرن هللا هللاؤالء مثال حبال محار  م  أسفارا ال حظ له منها إال احلم  دون هلم وال فهم.  
ا يف الدوراة أدخلوا فةه ما صاريك خملوطاا أبخ ااء وضاالالت ومدبعاا فةاه هاوى  فوساهم وماا ال يعااو ذلك أن هلم الةهود ك 

 فعهم الا ةوي ومل يدخلقوا كاا حتداوي هلةاه مان اهللاااى والااهاء إف تزكةاة الانفم وقاا كدماوا ماا يف كدابهم مان العهاا ابتبااأ 
ها(ك اآلياة ابآل ت الاأ قبلهااح وتا(لك كا ال هاي كالددماة النيب ال(ي أييت لدخلة هم من رتقة الاالل فه(ا وجه ارتبااط 

ملا قبلها. وقال يف الكيا  هن تعاهم: افدخر الةهود أبدم أه  كدان. والعرن ال كدان هللام. ف ت   هللا ذلك تيابههم 
 ابحلمار  م  أسفارا. 
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ل فاالان أمار كا(ا فاحدملاهح قاال تعااف (إان ومعا (محلوا): هها نا إلةهم وكلفاوا كاا فةهاا فلام يفاوا كاا كلفاواح يقاال: محلا 
هرضنا ا ما ة هلى ال اماوات وا رض وامباال فا تني أن  ملنهاا وأشافقن منهاا ومحلهاا اإل  اان إ اه كاان ظلوماا جهاوال) 

 سورة ا حزان. 
تاةح وتا(لك  وإطال  احلم  وما ت ار  مناه هلاى ها(ا املعاا اسادعارةح تديابةه إيكاالح ا مار حبما  امما  هلاى ظهار الاا 

 كان يثة  حاهللام حبال احلمار  م  أسفارا يثةال للمعا اجملازي ابملعا احلقةقي. وهو من ل ايف القرآن. 
و(مث) للرتاخي الرتيب فإن هام وفايهم كا هها إلةهم أه   من حتملهم إ ك. ورلة ( م  أسفارا) يف موض  احلاال مان  

مااار هنااا تعريااف جاانم فهااو معرفااة لفظااا  كاارة معاااح ف ااح يف امملااة اهدبااار احلمااار أو يف موضاا  ال اافة  ن تعريااف احل
 احلالةة والوصف. 

وه(ا الدمثة  مق ود منه تينة  حاهللام وهو مان تيابةه املعقاول اب  اوس املدعاار ح ولا(لك ذيا  تا(م حااهللام (تائم مثا   
 القوم ال(ين ك(توا آب ت هللا). 

وا تكدان هللا فهم قا ضموا إف جهلهم كعاين الداوراة تكا(يبا آب ت هللا وهاي و(تئم) فع  ذمح أي ساء حال ال(ين ك(ت 
 القرآن. 
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و(مث  القوم)ح فاه  (تائم). وأفاا ها(ا الفاها  هان ذكار املخ اوو ابلا(م حل اول العلام أبن املا(موم هاو حاال القاوم   

الدف اري   اه قاا سابقه ماا تةناه ابملثا  املا(كور قبلاه يف قولاه املك(تني فلم ي لك يف ه(ا الرتكةا  طرياق اإليهاام هلاى شارط 
(كمث  احلمار  م  أسفارا). ف ار إهادة لفظ املث  ثقةال يف الكاالم أكثار مان ثاالث مارات. وها(ا مان تفنناات القارآن. 

 و(ال(ين ك(توا) صفة (القوم). 
حاااهللام ال يرجاااى هللااام مناااه ا فكااا   ن هللا حااارمهم ورلااة (وهللا ال يهاااي القاااوم الظاااملني) تااا(ية  إخبااارا هااانهم أبن سااوء  

الل ااف والعنايااة   قاااذهم لظلمهاام ابالهدااااء هلااى الرسااول صاالى هللا هلةااه وساالم ابلدكاا(ي  دون  ظاارح وهلااى آ ت هللا 
 ابمحا دون تاتر. 

وا أبدام أولةااء قال يف الكيا :  وهن تعاهم قا أت ا  هللا قاول الةهاود يف ثاالث  ح أي آ ت مان ها(ك ال اورة: افدخار  
هللا وأحباؤك فك(نم يف قوله (فدمنوا املوت إن كندم صادقني). وأبدم أه  الكدان والعرن ال كدان هللامح فيبههم ابحلمار 

  م  أسفاراح وابل بل وأ ه لةم للم لمني مثله فيرأ هللا هللام اممعة. 
[) أهقا  يثةا  حاال 6س فدمنوا املوت إن كندم صاادقني](ق    أيها ال(ين هادوا إن زهمدم أ كم أولةاء هلل من دون النا 

جهلهاام ابلدااوراة تاا(كر زهاام ماان آاثر جهلهاام نااا إت اااال ملفخاارة مزهومااة هناااهم أداام أولةاااء هللا وتقةااة الناااس لة ااوا مااثلهم. 
جعا   وذلك أص  كا وا حعلو ه ح اة هلاى أن شاؤودم أفاا  مان شاؤون غاريهم. ومان ذلاك أدام كاا وا يفدخارون أبن هللا
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هللام ال بل أفا  أ م ا سابوأ وأ اه لاةم لألمةاني مثلاه فلماا جعا  هللا اممعاة للم المني اغدااظواح ويف الكياا   افدخار 
 الةهود ابل بل وأ ه للم لمني مثله فيرأ هللا هللام اممعة  . 

 وافددح تفع  (ق ) لالهدمام.  
لةهود يهودا هنا قوله تعاف (إن ال(ين آمناوا والا(ين هاادوا) و(ال(ين هادوا): هم ال(ين كا وا يهوداح وتقام وجه ت مةة ا  

يف سورة البقرة. وحاوز أن يكاون (هاادوا) كعاا  تاوا لقاول موساى هلةاه ال االم تعاا أن أخا(هتم الرجفاة: (إان هااان إلةاك)  
قاها. وأص  هود  كما تقام يف سورة ا هرا . وأشهر وصف تين إسراية  يف القرآن أبدم هود ر  هايا مث  قعود ر 

هوود وقا تنوسي منه ه(ا املعا وصار هلما ابلغلبة هلى تين إسراية  فنودوا ته هنا ن(ا االهدبار  ن املقام لةم مقام ثناء 
 هلةهم أو هو هتكم. 

 وجايء ن(إن) اليارطةة الاأ ا صا  فةهاا هاام امازم توقاوأ اليارط ما  أن اليارط هناا حمقاق الوقاوأ إذ قاا اشادهروا ناا(ا 
الزهم وحكاك القرآن هنهم يف سورة العقود (وقالل الةهود والن ارى حنن أتناء هللا وأحباؤك) لإلشارة إف أن زهمهم ه(ا ملاا  
كان ابطال ابلاالي  كان كنزلة الييء ال(ي يفارض وقوهاه كماا يفارض امل ادبعا وك  اه لاةم واقعاا هلاى طريقاة قولاه تعااف 

 وما م رفني) ويفةا ذلك توتةخا ت ريق الكناية. (أفنارن هنكم ال(كر صفحا إن كندم ق
 واملعا: إن كندم صادقني يف زهمكم فدمنوا املوت. وه(ا إماء هللام حىت يلزمهم ثبوت شكهم فةما زهموك.  
وا ماار يف قولااه (فدمنااوا) م اادعم  يف الدع ةااز: كنايااة هاان الدكاا(ي  مثاا  قولااه تعاااف (قاا  فاا توا ابلدااوراة فاتلوهااا إن كناادم  

 قني). صاد
ووجه املالزمة تني اليرط وجواته أن املوت رجوأ اإل  ان تروحاه إف حةااة أتاياة تظهار فةهاا آاثر رضاى هللا هان العباا أو  

 غابه لة زيه هلى ح   فعله. 
والندة ااة احلاصاالة ماان هاا(ا الياارط حت اا  أداام مثاا  رةاا  الناااس يف احلةاااتني الااا ةا واآلخاارة وآاثرمهاااح واخاادال  أحااوال  

ماح فةعلم من ذلك أدم لة وا أفا  من الناس. وه(ا ما دل هلةه قوله تعاف (وقالل الةهود والن ارى حنن أتنااء هللا أهله
 وأحباؤك ق  فلم يع(تكم ت( وتكم ت  أ دم تير ممن خلق). 

النهاي هان ياين  ون(ا يناف  ما قا يعرض للناظر يف ه(ك اآلية من املعارضة تةنها وتني ما جاء يف ا خبار ال حةحة مان 
املوت. وما روي أن النيب صلى هللا هلةه وسلم قال:  مان أحا  لقااء هللا أحا  هللا لقااءك ومان كارك لقااء هللا كارك هللا لقااءك  
ح فقالل هايية:  إان  كرة املاوت فقاال هللااا لاةم ذلاك  احلاايا. وماا روي هناه أ اه قاال:  أرسا  ملاك املاوت إف موساى 

 رته فقال أرسلدين إف هبا ال يريا املوت) إف قوله (قال موسى فاآلن). فلما جاءك صكه فرج  إف 
 ذلك أن ش ن املؤمنني أن يكو وا تني الرجاء واخلو  من هللاح ولة وا يدومهون أن الفوز مامون هللام كما توهم الةهود.  
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هام هاماة غلبال هلاةهم ا وقاام والغارور تعاا ا قاراض فما تامنده ه(ك اآلية حكاية هن حال الةهود املوجاودين يومئا(ح و   
هلمايهمح فهو حكاية هن مموأ قوم. وأما ا خبار الأ أوردانها فوصف  حوال معةنة وأشخاو معةنني فال تعارض م  
  اخاادال  ا حااوال وا زمااانح فلااو ح اا   حااا يقااني ابلدع ةاا  إف النعااةم لدمااا املااوت إال أن تكااون حةاتااه لد يةااا الاااين

 كحةاة ا  بةاء. 
 فعلى ا ول  م  حال همري تن احلمام يف قوله:           
 جر  إف هللا تغري زاد وحال جعفر تن أيب طال  يوم موته وقا اقدحم صف امليركني:            
   حب(ا امنة واقرتانا وقول هبا هللا تن رواحة:            
وضاارتة ذات فاازغ تقاا(  الزتاااا املدقامااة يف سااورة البقاارة  ن اليااهادة                 لكنااين أساا ل الرمحااان مغافااارة        

 مامو ه امزاء ا ح ن واملغفرة الدامة. 
وهلى الثاين  م  قول النيب صلى هللا هلةه وسلم لعايية يف  ويا  قولاه (مان أحا  لقااء هللا أحا  هللا لقااءك) إن املاؤمن  

 فلااةم شاايء أحاا  إلةااه ممااا أمامااه ف حاا  لقاااء هللا. وقااول موسااى هلةااه ال ااالم مللااك إذا حااارك املااوت تياار ترضااوان هللا
 املوت: (فاآلن). 

[) اهاارتاض تاني رلااأ القاولني ق ااا تاه حتااةهم إلقاماة احل ااة 7(وال يدمنو اه أتاااا كاا قااامل أياايهم وهللا هلااةم ابلظااملني] 
 هلةهم أدم لة وا أولةاء هلل. 

(رة هللاام مان هاام يناةهم املاوت وإمناا املق اود ز دة الكياف هان ت االن قاوهللام (حنان أتنااء هللا ولةم املق ود مان ها(ا معا 
وأحبااؤك) وإثبااات أداام يف شاك ماان ذلااك كماا دل هلةااه اسااداالل القارآن هلااةهم ياادحققهم أن هللا يعا(نم تاا( ونم يف قولااه 

 ت( وتكم). وقا مر ذلك يف تف ري سورة العقود.  تعاف (وقالل الةهود والن ارى حنن أتناء هللا وأحباؤك ق  فلم يع(تكم
والباء يف (كا قامل أيايهم) سببةة مدعلقة تفع  (يدمنو ه) املنفي فما قامل أيايهم هو سب  ا دفاء ينةهم املوت ألقى   

 يف  فوسهم اخلو  مما قامل أيايهم فكان سب  صرفهم هن يأ املوت لدقام احل ة هلةهم. 
 ياة ال لة حم(و  وح(فه أغليب يف أمثاله. و(ما) موصولة وها 
وا ياي ماز يف اكد ان ا همال  ن الةا يلزمها االكد ان غالبا. وما صا  (ما قامده أياايهم) ساةئاهتم ومعاصاةهم  

 تقرينة املقام. 
 وتقام  ظري ه(ك اآلية يف سورة البقرة وما ذكرته هنا أس مما هنالك ف ر  تةنهما.  
له جع  الييء مقاماح أي ساتقا غريك يف مكان يقعوك فةه غاريك. واسادعري هناا ملاا سالف مان العما  تيابةها والدقا،: أص 

 له تييء ي بقه املرء إف مكان قب  وصوله إلةه. 
ورلااة (وهللا هلااةم ابلظاااملني)ح أي هلااةم أبحااواهللام وأبحااوال أمثاااهللام ماان الظاااملني فياام  لفااظ الظاااملني الةهااود فااإدم ماان  

ني. وقا تقام معا ظلمهم يف اآلية قبلها. وقا وصف الةهود ابلظاملني يف آ ت كثريةح وتقام هنا قوله تعاف (ومان الظامل
أظلام ممان كادم شاهادة هناااك مان هللا) واملق اود أن أح اامهم هاان ياين املاوت ملاا يف  فوساهم ماان خاو  العقاان هلاى مااا 

 ا فالهتم من امزاء هلةها ففي ه(ا وهةا هللام. فعلوك يف الا ةاح فكين تعلم هللا أبحواهللام هن هام 
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[) ت ريح كا 8(ق  إن املوت ال(ي تفرون منه فإ ه مالقةكم مث تردون إف هامل الغة  واليهادة فةنبئكم كا كندم تعملون] 
ؤثر يف هلام اقدااك الد(ية  من الوهةا وهام اال فالت من امزاء هن أهماهللام ولو تعا زمان وقوههاا  ن طاول الزماان ال يا

هللا   ااةاانح إذ هاااو هاااامل الغةااا  والياااهادة. وموقااا  هااا(ك امملاااة موقاا  تاااال االشااادمال مااان رلاااة (فدمناااوا املاااوت إن كنااادم 
صادقني)ح وإهادة فع  (قا ) مان قبةا  إهاادة العاما  يف املباال مناه كقولاه تعااف (تكاون لناا هةااا  ولناا وأخاران) يف ساورة 

 العقود. 
 تفرون منه) للدنبةه هلى أن هلعهم من املوت خ   كقول هلقمة:          ووصف (املوت) ن(ال(ي  
إن ال(ين ترو اهام إخاوا اكاام                      ييافي غلةا  صااورهم أن ت ارهوا وأطلاق الفارار هلاى شااة احلا(ر هلاى   

 وجه االسدعارة. 
ل ابساام املوصااول واملوصااول كثااريا مااا يعاماا  معاملااة واقاارتان خاارب (إن) ابلفاااء يف قولااه (فإ ااه مالقااةكم)  ن اساام (إن)  عاا 

 اليرط فعوم  اسم (إن) املنعوت ابملوصول معاملة  عده. 
 وإهادة (إن) ا وف لز دة الد كةا كقول جرير:           
 إن اخللةفة إن هللا سارتالاه                      سرابل ملك ته تزجى اخلواتةم    
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هناا قولاه تعااف (إن الا(ين آمناوا وهملاوا ال ااحلات إان ال  ااة  أجار مان أح ان هماال) يف ساورة الكهاف. ويف وتقام   

 سورة احلج أياا. 
 واإل باء كا كا وا يعملون كناية هن احل ان هلةهح وهو تعريمل ابلوهةا.  
روا البةاااا  ذلكاااام خااااري لكاااام إن كناااادم (  أيهااااا الاااا(ين آمنااااوا إذا  ااااودي لل ااااالة ماااان يااااوم اممعااااة فاسااااعوا إف ذكاااار هللا وذ 

[) ها(ك 10[ فإذا قااةل ال االة فا دياروا يف ا رض واتدغاوا مان فاا  هللا واذكاروا هللا كثاريا لعلكام تفلحاون]9تعلمون]
اآل ت هي املق ود من ال ورة وما قبلها مقامات وتوطئات هللاا كما ذكرانك آ فاا. وقاا تقاام ماا حكااك الكياا  مان أن 

هلى امل لمني ابل بل فيرأ هللا للم لمني اممعة. فه(ا وجه ات ال ه(ك اآلية ابآل ت ا رت  الأ قبلها الةهود افدخروا 
فكن هللا(ك اآلية يهةاا وتوطئة. والالم يف قوله (لل الة) الم الدعلة ح أي اندى مناد  جا  ال االة مان ياوم اممعاةح فعلام 

 أن النااء هنا هو أذان ال الة. 
 ةم وضم املةم يف لغة رهور العرن وهو لغة أه  احل از. وتنو هقة  ت كون املةم. واممعة تام ام 
والدعريف يف (ال الة) تعريف العها وهي ال الة املعروفة اخلاصاة تةاوم اممعاة. وقاا ثبدال شارها ابلداواتر مث تقاررت نا(ك  

 اآلية ف ار دلة  وجونا يف الكدان وال نة املدواترة وإراأ ا مة. 
ا ال صااالة اممعااة ميااروهة ماان أول أ م اهللا اارة. روي هاان اتان سااريين أن ا   ااار رعااوا اممعااة قباا  أن يقااام الناايب وك 

صلى هللا هلةه وسلم املاينة قالوا: إن الةهود يوما حدمعون فةاه وللن اارى ياوم مثا  ذلاك فدعاالوا فلن دما  حاىت اعا  يوماا 
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ال ابل وللن اارى ا حاا فااجعلوك ياوم العروتاة. فااجدمعوا إف أساعا تان زرارة  لنا  (كر هللا و  لي فةاه. وقاالوا: أن للةهاود
 ف لى نم يومئ( ركعدني وذكرهم. 

وروى البةهقي هن الزهري أن م اع  تان هماري كاان أول مان را  اممعاة ابملايناة قبا  أن يقاامها رساول هللا صالى هللا   
 هلةااه وساالم ولعلهاام تلغهاام هاان الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم هلةااه وساالم ويدعااني أن يكااون ذلااك قااا هلاام تااه الناايب صاالى هللا

 حايا فا  يوم اممعة وأ ه يوم امل لمني. 
فمياروهةة صاالة اممعااة والد مةا  فةااه إجاتاة مان هللا تعاااف رغباة امل االمني مثا  أجاتداه رغبااة النايب صاالى هللا هلةاه وساالم  

وجهااك يف ال ااماء فلنولةنااك قبلااة ترضاااها فااول وجهااك شاا ر اساادقبال الكعبااة املاا(كورة يف قولااه تعاااف (قااا  اارى تقلاا  
 امل  ا احلرام). 

وأما أول رعاة رعهاا النايب صالى هللا هلةاه وسالم فقاال أها  ال اري: كا ال يف الةاوم اخلاامم لله ارة  ن رساول هللا قاام  
عاة إف املايناة ف دركاه وقال اممعاة املاينة يوم االثنني الثنأ هيرة لةلة خلل من رتةا  ا ول ف قاام تقبااء مث خارج ياوم امم

يف ت ن واد لبين سامل تن هو  كان هللام فةه م  اح ف م  نم يف ذلك امل  اح وخ   فةه أول خ بة خ بها ابملاينة 
 وهي طويلة ذكر   ها القرطيب يف تف ريك. 

لى هللا هلةااه وساالم كااان وقااوهللام (ف دركااه وقاال اممعااة)ح يااال هلااى أن صااالة اممعااة كا اال ميااروهة يومئاا( وأن الناايب صاا 
هازمااا أن ي االةها ابملاينااة فاااا  هلةااه الوقاال ف داهااا يف م اا ا تااين ساااملح مث صاالى اممعااة القاتلااة يف م اا اك ابملاينااة 

 وكا ل رعة امل  ا النبوي ابملاينة الثا ةة اب خبار ال حةحة. 
 اا ا جااؤااثء ماان تااالد البحاارين وهااي وأول رعااة رعاال يف م اا ا ماان م اااجا تااالد اإلسااالم تعااا املاينااة كا اال يف م 

 ماينة اخلط قرية لعبا القةم. وملا ارتات العرن تعا وفاة النيب صلى هللا هلةه وسلم ثبل أه  جؤااثء هلى اإلسالم. 
وتقارر أن يااوم اممعااة الةاوم ال ااات  ماان أ م ا سابوأ يف اإلسااالم وهااو الا(ي كااان ي اامى يف اماهلةاة هروتااة. قااال تعاامل  

تاخ  هلةه الالم. قال ال هةلي: معا العروتة الراحة فةما تلغين هان تعامل أها  العلام اك. قلال وذلاك ماروي  ا يمة: وال
هان ثعلا ح وهاو قبا  ياوم ال ابل وقاا كاان ياوم ال اابل هةاا ا سابوأ هناا الةهاود وهاو آخار أ م ا سابوأ. وقاا فرضاال 

م ا سابوأ مان ياوم ا حاا وهاو املاوايل لل ابل وتاابعهم هلاةهم الراحاة فةاه هان الياغ  تانع الداوراة فكاا وا يبداايون هااد أ 
 العرن يف ذلك  سبان غري معروفة ول(لك مسي العرن القاماء يوم ا حا  أول  . 

فاا  م ا ساابوأ هنااا العاارن يف القااا، هااي: أولح أهااون جبااارح  كغااران وكدااان  ح دابر  كاا(لك  ح مااؤيم  مهمااوزا  ح  
 اها حتدةة خمففة  . هروتةح شةار  تيني مع مة مك ورة تع
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مث أحاثوا أمساء هللا(ك ا  م هي: ا حاح االثننيح الثالاثء  تفادح املثلثاة ا وف وتاامها  ح ا رتعااء  تك ار اهللامازة وك ار   
 املوحاااة  ح اخلمااةمح هروتااة أو اممعااة  يف قااول تعاااهم  ال اابل.  وأصاا  ال اابل: الق اا ح مسااي ساابدا هنااا اإلساارايةلةني

  دم يق عون فةه العم ح وشاأ ذلك االسم هنا العرن  . 
ومسوا ا  م ا رتعة تعاك أبمساء ميدقة هن أمساء العاد هلى ترتةبها ولةم يف الدوراة ذكر أمساء لأل م. ويف سفر الدكاوين  

تعا الةوم ال ادس. ومسده الدوراة  منها  ذكرت أ م تاء اخللق أبهاادها أول واثن  اخلح وأن هللا مل خيلق شةئا يف الةوم ال(ي
سابداح قااال ال ااهةلي: قةاا  أول ماان مسااى يااوم هروتااة اممعااة كعا  تاان لااؤي جااا أيب ق ااي. وكااان قااريش حدمعااون فةااه إف  

 كع  قال: ويف قول تعاهم. مل ي م يوم هروتة يوم اممعة إال م( جاء اإلسالم. 
اجدماأ أه  البلا يف امل  ا ومساأ اخل بة لةعلموا ما يهمهم يف  جع  هللا يوم اممعة للم لمني هةا ا سبوأ فيرأ هللام 

 إقامة شؤون دينهم وإصالحهم. 
قال القفال: ملا جع  هللا الناس أشر  العامل ال فلي مل خيف هظم املنة وجاللة قار موهبده هللام ف مرهم ابل كر هلى ه(ك  

ك الةوم تنبةه هلى هظم ما أ عم هللا ته هلةهم. ولك  أه  ملة الكرامة يف يوم من ا  م ال بعة لةكون يف اجدماههم يف ذل
معروفة يوم من ا سبوأ معظامح فللةهاود ياوم ال ابل وللن اارى ا حاا وللم المني ياوم اممعاة. وقاا قاال النايب صالى هللا 

. تةااا أداام  أي   هلةااه وساالم:  حناان اآلخاارون  ح أي آخاار الااا ةا ال اااتقون يااوم القةامااة  يااوم القةامااة يدعلااق ن  ال اااتقون
الةهود والن ارى  أوتوا الكدان من قبلنا مث كان ه(ا الةوم ال(ي اخدلفوا فةه فهااان هللا إلةهح فالناس لنا فةه تب  الةهود غاا 

 والن ارى تعا غا. 
كح وملا جع  يوم اممعة يوم شكر وتعظةم  عمة احدج فةه إف االجدمااأ الا(ي تقا  تاه شاهرته ف معال امماهاات لا(ل  

واحدةج فةه إف اخل بة ت(كريا ابلنعمة وحثا هلاى اساداامدها. وملاا كاان مااار الدعظاةم إمناا هاو هلاى ال االة جعلال ال االة 
هللا(ا الةوم وسط النهار لةدم االجدماأ ومل جتز ه(ك ال االة إال يف م ا ا واحاا لةكاون أدهاى االجدمااأ اك. كاالم القفاال. 

ن ارى تعا غاح إشارة إف ما همله الن ارى تعا امل ةح وتعاا احلاواريني مان تعاويمل وقول النيب صلى هللا هلةه وسلم: وال
يااوم ال اابل تةااوم ا حااا  داام زهمااوا أن يااوم ا حااا فةااه قااام هة ااى ماان قااربك. فعوضااوا ا حااا هاان يااوم ال اابل أبماار ماان 

 امل ةحي. وصار دينا هللام أبمر أحبارهم.  321ق  ن ني سل ان الروم يف سنة 
معة هي صالة ظهر يوم اممعةح ولة ل صالة زاياة هلى ال لوات اخلمم ف سقط من صالة الظهر ركعدان وصالة ام 

  ج  اخل بدني. روي هن همر تن اخل ان أ ه قال: وإمنا ق رت اممعة  ج  اخل بة. 
(ا ساب  وأح   أن ذلك ختفةف هلاى النااس إذ وجبال هلاةهم خ بداان ما  ال االة فكا ال كا  خ باة كنزلاة ركعاة وها 

املااوس تااني اخل بدااني لإلمياااء إف أدمااا قايمدااان مقااام الااركعدني ولاا(لك كااان املااوس خفةفااا. غااري أن اخل بدااني مل تع ةااا 
أحكااام الااركعدني فااال يااار فااوات إحاااامها أو فواهتمااا معااا وال حاا  هلااى امل اابو  تعوياااهما وال ساا ود لنق ااهما هنااا 

وطاووس: أن من فاتده اخل بة يوم اممعة صلى أرتعا صالة الظهار. وهان  رهور فقهاء ا م ارح روي هن ه اء وماها
 ه اء: أن من أدر  ركعة من صالة اممعة أضا  إلةها ثالث ركعات وهو أراد أن فاتده اخل بة وركعة من صالة اممعة. 
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س سورا من القرآن كما أمسعوا وجعلل القراءة يف ال الة جهرا م  أن ش ن صلوات النهار إسرار القراءة لفاياة إمساأ النا 
 اخل بة فكا ل صالة إرشاد  ه  البلا يف يوم من ك  أسبوأ. 

واإلرااأ هلااى أن صااالة اممعاة قايمااة مقااام صاالة الظهاار يف يااوم اممعااة فمان صااالها ال ي االي معهاا ظهاارا ف مااا ماان مل  
يف دميق قام إمام ي لي جبماهة ظهرا تعا ي لها لع(ر أو لغريك فة   هلةه أن ي لي الظهر. ورأيل يف امام  ا موي 

 الفراغ من صالة اممعة وذلك تاهة. 
وإمناا اخدلااف ا يمااة يف أصاا  الفاارض يف وقاال الظهاار يااوم اممعااة فقااال مالااك واليااافعي يف آخاار قولةااه وأمحااا وزفاار ماان  

ذلااك الةاوم ال تكااون إال  أصاحان أيب حنةفاة: صااالة اممعاة املعروفااة فارض وقال الاازوال يف ياوم اممعااة وصاالة الظهار يف
 تاال هن صالة اممعةح أي ملن مل ي   اممعة لع(ر وحنوك. 

   
 

 4420صفحة : 
 
وقال أتو حنةفة واليافعي يف أول قولةه  املرجوأ هنه  وأتو يوسف وحمماا يف رواياة: الفارض اب صا  هاو الظهار وصاالة   

 اممعة تال هن الظهرح وهو ال(ي صححه فقهاء احلنفةة. 
ال حمما يف رواية هنه: الفرض إحاى ال التني من غري تعةني والدعةني للمكلاف ف شابه الواجا  املخارب   ن الواجا  وق 

 املخري ال أيمث فةه فاه  أحا ا مرين و ر  اممعة تاون ه(ر آمث  . 
صاالة الظهار م لقاا  قالوا: تظهر فاياة اخلال  يف حر مقةم صلى الظهر يف أول الوقل  فقال أتاو حنةفاة وأصاحاته: لاه 

حىت لو خرج تعا أن صلى الظهر أو مل خيرج مل يب   فرضهح لكن هنا أيب حنةفة يب ا  ظهارك ك ارد ال اعي م لقاا وهناا 
 صاحبةه ال يب   ظهرك إال إذا أدر  اممعة. 

  يعاين فاإن أدر  وقال مالك واليافعي: ال حوز أن ي لي الظهار ياوم اممعاة ساواء أدر  اممعاة أم الح خارج إلةهاا أم ال 
 اممعة فا مر ظاهر وإن مل ياركها وج  هلةه أن ي لي ظهرا آخر. 

والنااء لل الة: ا ذان املعرو  وهو أذان الظهر ورد يف ال حةح هن ال اي  تن يزياا قاال: كاان الناااء ياوم اممعاة إذا  
. قاال ال ااي  تان يزياا: فلماا كاان هثماان جلم اإلمام هلى املنرب هلاى ههاا النايب صالى هللا هلةاه وسالم وأيب تكار وهمار

وكثار النااس ابملايناة زاد أذاان هلاى الازوراء  الازوراء موضا  ت او  املايناة  . وركاا وصاف يف تعامل الاروا ت اب ذان الثاااين. 
ان الا(ي ومعا كو ه اث ةا أ ه أذان مكرر لاألذان ا صالي فهاو اثن يف املياروهةة وال يرياا أ اه ياؤذن تاه تعاا الفاراغ مان ا ذ

يااؤذن تااه وقاال جلااوس اإلمااام هلااى املنااريح أي يااؤذن تااه يف ابن امل اا اح إذ مل يكاان للناااس يومئاا( صااومعةح وركااا وقاا  يف 
تعمل الروا ت وصفه ابلنااء الثالاا وإمناا يعاين تا(لك أ اه اثلاا تاامةمه ا ذان ا ول. وال ياراد أن النااس يؤذ اون أذا اني 

 النااء من يف أطرا  املاينةح وركا مسوك ا ذان ا ول. يف امل  ا وإمنا زادك هثمان لة م  
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وال(ي يظهر من حتقةق الروا ت أن ه(ا ا ذان الثاين يؤذن ته هق  ا ذان ا ولح  ن املق ود حاور النااس لل االة   
فةاؤذن اب ذان تاني  يف وقل واحا ووق  يف تعمل هبارات الروا ت والرواة أ اه كاان ياؤذن أبذان الازوراء أوال مث خيارج اإلماام

 يايه. 
قال اتن العريب يف العارضة: ملا كثر النااس يف زمان هثماان زاد الناااء هلاى الازوراء لةياعر النااس ابلوقال فة خا(وا ابإلقباال  

إف اممعة مث خيرج هثمان فإذا جلم هلاى املنارب أذن الثااين الا(ي كاان أوال هلاى ههاا رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم مث 
 مث يؤذن الثالا يعين ته اإلقامة اك. خي  . 

وقال يف ا حكام: ومساك يف احلايا  أي حايا ال اي  تن يزيا  اثلا   اه إضاافة إف اإلقاماة ف علاه اثلاا اإلقاماةح   
أي   ه أحاث تعا أن كا ل اإلقامة ميروهة ومسى اإلقامة أذاان مياكلة أو  دا إيا(ان ابلااخول يف ال االة  كماا قاال 

 صلى هللا هلةه وسلم:  تني ك  أذا ني صالة ملن شاء  يعين تني ا ذان واإلقامةح فدوهم الناس أ ه أذان أصلي ف علاوا النيب
ا ذاانت ثالثة فكان ومهاا. مث رعاوهم يف وقال واحاا فكاان ومهاا هلاى وهام اك. فداوهم كثاري مان أها  ا م اار أن ا ذان 

 يف جوام  تو م ثالثة أذاانت وهو تاهة.  ل الة اممعة ثالث مرات هللا(ا تراهم يؤذ ون
قاال اتاان العااريب يف العارضااة: ف مااا ابملغاارن  أي تااالد املغاارن  فةااؤذن ثالثااة ماان املااؤذ ني مهاا  املفدااني يف الرسااالة:  وهاا(ا  

هثماانح ا ذان الثاين أحاثه تنو أمةاة  فوصافه ابلثااين وهاو الدحقةاقح ولكناه   ابة إف تاين أمةاة لعاام ثباوت أن الا(ي زادك 
 ورواك البخاري وأه  ال نن هن ال اي  تن يزيا ومل يرك م لم وال مالك يف املوط . 

وال ب  يف   بده إف تين أمةة: أن هلي تن أيب طال  ملا كان ابلكوفاة مل ياؤذن اممعاة إال أذاان واحااا كماا كاان يف زمان  
نة. فلع  ال(ي أرج  ا ذان الثاين تعامل خلفااء تاين أمةاة النيب صلى هللا هلةه وسلم وألغي ا ذان ال(ي جعله هثمان ابملاي

 قال مالك يف اجملموهة: إن هيام تن هبا امللك أحاث أذاان اث ةا تني يايه يف امل  ا. 
واهلم أن النااء ال(ي  ةط ته ا مر ابل عي قي ها(ك اآلياة هاو الناااء ا ولح وماا كاان الناااء الثااين إال تبلةغاا لاألذان ملان   

 ا فة   هلى من مسعه ال عي إف اممعة للعلم أب ه قا  ودي لل معة. كان تعة
 وال عي: أصله االشدااد يف امليي. وأطلق هنا هلى امليي حبرو الد خر مازا.  
   
 

 4421صفحة : 
 
وذكااار هللا ف ااار ابل اااالة وف ااار ابخل باااةح نااا(ا ف ااارك ساااعةا تااان امل اااة  وساااعةا تااان جباااري. قاااال أتاااو تكااار تااان العاااريب    
 ال حةح أ ه اممة  أوله اخل بة  . و 
قلااال: وإيثاااار  ذر هللا  هناااا دون أن يقاااول: إف ال اااالةح كماااا قاااال  فاااإذا قااااةل ال اااالة  لددااا تى إرادة ا مااارين اخل باااة  

وال االة. وفةااه دلةا  هلااى وجاون اخل بااة يف صاالة اممعااة وشاارطةده هلاى امملااة. وتف اة  أحكااام الدخلاف هاان اخل بااة 
 خلف هن ال الة إال يف أص  حرمة الدخلف هن حاور اخل بة تغري ه(ر. لة ل م اوية للد
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ويف حااايا املوطاا   فااإذا خاارج اإلمااام حااارت املاليكااة ي اادمعون الاا(كر  وال شااك أن اإلمااام إذا خاارج اتدااااء ابخل بااة  
يياغلهم و ن ساب   فكا ل اخل بة من ال(كر ويف ذلك تف ري للفظ ال(كر يف ه(ك اآلية. وإمناا داوا هان البةا    اه الا(ي

 اازول اآليااة كااان لاارت  فريااق ماانهم اممعااة إقباااال هلااى هااري جتااارة وردت كمااا سااة يت يف قولااه تعاااف (وإذا رأوا جتااارة أو هللاااوا 
 ا فاوا إلةها). 

ومثا  البةا  كماا ييااغ  هان ال اعي إف اممعاةح وتعااا كاون البةا  وماا قااةم هلةاه منهاا فقاا اخدلااف يف   ا  العقاود الااأ  
وقاال اممعااة. وهااو مبااين هلااى اخلااال  يف اقدااااء النهااي ف اااد املنهااي هنااهح وماا(ه  مالااك أن النهااي يقداااي ا عقااات 

الف اااد إال لااالة . وقااول مالااك يف املاو ااة: إن البةاا  الواقاا  يف وقاال صااالة اممعااة تااني ماان جتاا  هلااةهم اممعااة يف اا . 
 ول أيب حنةفة أياا. وقال اليافعي: ال يف  . وجعله كال الة يف ا رض املغ وتة وهو ق

وأماا النكاا  املعقااود يف وقال اممعااة: ففاي العدةباة هاان اتان القاساام: ال يف ا . ولعلاه اقد اار هلاى مااا ورد النهاي هنااه يف  
القرآن ومل ير القةاس موجباا لف ا  املقاةم. وكا(لك قاال أيماة املالكةاة: ال تف ا  الياركة واهللاباة وال ااقة الواقعاة يف وقال 

 تنارة وقوأ أمثاهللاا  ال  البة . اممعة وهللوا ذلك 
وخ ان اآلية رة  املؤمنني فال هلى أن اممعة واجبة هلى ا هةان. وش( قوم قالوا: إدا واجبة هلى الكفاية قال اتان   

الفارس: و  اا  إف تعاامل اليااافعةة وخ ااان القاارآن الاا(ين آمنااوا هاام خ  ااده ال اانة تعااام وجااون اممعااة هلااى الن اااء 
 فر إذا ح  تقرية اممعة ومن ال ي د ة  ال عي إلةها. والعبةا وامل ا

و(من) يف قوله (من يوم اممعة) تبعةاةة فإن يوم اممعة زمان تقا  فةاه أهماال منهاا ال االة املعهاودة فةاهح فنازل ماا يقا   
 يف الزمان كنزلة أجزاء الييء. 

 ا من ا رض)ح أي فةها من املخلوقات ا رضةة. وحوز كون (من) للظرفةة مث  الأ يف قوله تعاف (أروين ماذا خلقو  
واإلشااارة ن(ذلكاام) إف املاا(كورح أي مااا ذكاار ماان أماار ابل ااعي إلةهاااح وأماار تاارت  البةاا  حةنئاا(ح  ي ذلااك خااري لكاام ممااا  

     لكم من البةوهات. فلفظ (خري) اسم تفاة  أصله: أخريح ح(فل مهزته لكثرة االسدعمال. 
 لة الكالم هلةه. واملفا  هلةه حم(و  لاال 
 واملفا : ال الةح أي ثوانا.  
 واملفا  هلةه: مناف  البة  للباي  وامليرتي.  
وإمنا أهق  تقوله تعاف (فإذا قاةل ال الة فا ديروا يف ا رض واتدغوا من فا  هللا) تنبةها هلى أن هللام سعة من النهار  

خاا(وا ذلااك ماان وقاال ال ااالةح وذكاار هللاح وا ماار يف (فا ديااروا يف حعلودااا للبةاا  وحنااوك ماان اتدغاااء أساابان املعاااش فااال أي
 ا رض واتدغوا من فا  هللا) لإلابحة. 

 واملراد ن(فا  هللا): اكد ان املال والرز .  
وأما قوله (واذكروا هللا كثريا) فهو احرتاس من اال  بان يف أشغال الا ةا ا  بااب ين ي ذكر هللاح أو ييغ  هن ال لوات  

 الفال  يف اإلقبال هلى مرضاة هللا تعاف. فإن 
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[) 11(وإذا رأوا جتارة أو هللاوا ا فاوا إلةها وتركو  قايماا قا  ماا هناا هللا خاري مان اللهاو ومان الد اارة وهللا خاري الارازقني] 
تاه تعاا  ه ف هلى رلة (إذا  ودي لل الة من ياوم اممعاة فاساعوا إف ذكار هللا) اآلياة. ه اف الداوتة  هلاى تار  املا مور

ذكاار ا ماار وساالكل يف املع وفااة طريقااة االلدفااا  خل ااان إياا(اان أبداام أحاار ء أن ي اار  للخ ااان هاانهم فحرمااوا ماان 
 احلاور. وأخرب هنهم حبال الغايبنيح وفةه تعريمل ابلدوتة . 

لاى خاال  مقدااى ومقداى الظاهر أن يقال: وإذا رأيدم جتارة أو هللاوا فال تنفاوا إلةها. ومن مقداةات ختريج الكاالم ه 
الظاهر هنا أن يكون ه(ا الدوتة  غري شام  ممة  املؤمنني فإن  فرا منهم تقوا م  النيب صلى هللا هلةه وسلم حني خ بداه 

 ومل خيرجوا للد ارة وال للهو. 
   
 

 4422صفحة : 
 
هاو خي ا  ياوم اممعاة إذ ويف ال حةح هن جاتر تان هباا هللا قاال:  تةنماا حنان   الي ما  النايب صالى هللا هلةاه وسالم و   

أقبلل هاري مان الياام حتما  طعاماا فا فدا  النااس إلةهاا حاىت مل يباق ما  النايب صالى هللا هلةاه وسالم إال اثناا هيار رجاال أان 
فاةهم  . ويف رواياة  وفاةهم أتاو تكار وهماارح فا  زل هللا فاةهم ها(ك اآلياة الااأ يف اممعاة (وإذا رأوا جتاارة أو هللااوا ا قااوا إلةهااا 

قايما) اك. وقا ذكروا يف روا ت أخرى أ ه تقي م  النيب صالى هللا هلةاه وسالم أتاو تكارح وهمارح وهثماانح وهلايح  وتركو 
وطلحةح والزتريح وسعا تن أيب وقاوح وهبا الرمحان تن هو ح وأتو هبةاة تن امرا ح وسعةا تان زيااح وتااللح وهباا هللا 

ؤالء أرتعاة هيار. وذكار الااارق ين يف حاايا جااتر:  أ اه قاال لاةم تن م عودح وهمار تن  سرح وجاتر تان هباا هللاح فها
 م  رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم إال أرتعون رجال  . 

وهن ماها ومقات :  كان النيب صلى هللا هلةه وسلم خي   فقام دحةة تان خلةفاة الكلايب تد اارة فدلقااك أهلاه ابلاافو   
أصااانم جااوأ وغااالء شااايا فقااام دحةااة تد ااارة ماان زياال اليااام  . ويف روايااة   فخاارج الناااس  . ويف روايااة  أن أهاا  املاينااة

وطعاام وغاري ذلاك فخارج النااس مان امل ا ا خيااةة أن ي ابقوا إف ذلاك  . وقاال جااتر تان هباا هللا:  كا ال امااواري إذا 
هللااوا ا فااوا إلةهاا وتركاو  قايماا)ح  كحن ميررن ابملزامري وال ب  فا فاوا إلةهاا  ح فلا(لك قاال هللا تعااف (وإذا رأوا جتاارة أو 

 فقا قة  إن ذلك تكرر منهم ثالث مراتح فال شك أن خروجهم كان  رة  ج  ميء العري و رة حلاور اللهو. 
 وروي أن العري  زلل كوض  يقال له: أح ار الزيل فدوهم الراوي فقال: تد ارة الزيل.  
اهم من اللهو و ن احلاث ال(ي  زلل اآلية هناك هو ميء هري دحةة من وضمري (إلةها) هايا إف الد ارة  دا أهم هن 

 اليام. واكدفى ته هن ضمري اللهو كما يف قول قةم تن اخل ةمح أو همرو تن احلارث تن امرئ القةم:          
فادتاه (أو) يف قولاه (أو حنن كا هناان وأ ال تامااا                      هناا  راض والارأي خمدلاف  ولعا  الدق اةم الا(ي أ  

هللاوا) تق ةم  حوال املنفاني إذ يكون تعاهم من ذوي العايالت خرجوا لةمدااروا  هلهامح وتعااهم مان اليابان ال مهاة 
 هللام يف املرية ولكن أحبوا حاور اللهو. 
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ن إلةاه تعاا ماا و(إذا) ظر  للزمان املاضي مارد هان معاا اليارط  ن ها(ا اال فاااض مااى. ولاةم املاراد أدام ساةعودو  
 زل ه(ا الدوتة  وما قبله من ا مر والدحريمل. ومثله قوله تعاف (وإذا جااءهم أمار مان ا مان أو اخلاو  أذاهاوا تاه) وقولاه 

 (وال هلى ال(ين إذا ما أتو  لدحملهم قلل ال أجا ما أمحلكم هلةه تولوا) اآلية. 
ا امل اوهةح أي كعا م لق كما تفر . قاال تعااف (هام واال قااض: م اوأ فاه إذا فرقهح وغل  إطالقه هلى غري مع 

 ال(ين يقولون ال تنفقوا هلى من هنا رسول هللا حىت ينفاوا). 
وقوله (أو هللاوا) فةه للدق ةمح أي منهم من ا فمل  ج  الد ارةح ومنهم من ا فمل  ج  اللهوح و  ةا الامري يف قوله  

 كا ل الااهي ا قوى ال فااضهم. (إلةها) تغلة  للفظ  جتارة   ن الد ارة  
ورلااة (وتركااو  قايمااا) تفظةاا  لفعلهاام إذ فرطااوا يف مساااأ وهااظ الناايب صاالى هللا هلةااه وساالمح أي تركااو  قايمااا هلااى املنااري.  

وذلااااك يف خ بااااة اممعااااةح والظاااااهر أدااااا رلااااة حالةااااةح أي تركااااو  يف حااااال املوهظااااة واإلرشاااااد ف ضاااااهوا هلمااااا هظةمااااا 
 ارة واللهو. وه(ك اآلية تال هلى وجون حاور اخل بة يف صالة اممعة إذ مل يق : وتركوا ال الة. اب فااضهم إف الد 

وأمر هللا  بةه صلى هللا هلةه وسلم أن يعظهم أبن ما هنا هللا من الثوان هلى حاور اممعة خري من فاياة الد ارة ولا(ة  
 هلااى مااا ييااغ  هنهااا ماان وساااي  االرتاازا  جاازاء هللااام هلااى اللهااو. وكاا(لك مااا أهااا هللا ماان الاارز  للاا(ين يااؤثرون طاهااة هللا

إيثااارهم جاازاء يف الااا ةا قباا  جاازاء اآلخاارةح فاارن رز  مل يندفاا  تااه احلااريع هلةااه وإن كااان كثاارياح ورن رز  قلةاا  يندفاا  تااه 
ينهم صااحبه ويعااود هلةااه ت ااال ح قااال تعاااف (ماان هماا  صاااحلا ماان ذكاار أو أ ثااى وهااو مااؤمن فلنحةةنااه حةاااة طةبااة ولن ااز 

أجرهم أبح ن ما كا وا يعملون). وقال حكاية هن خ ان  وأ قومه (فقل اسدغفروا رتكم إ ه كان غفاارا يرسا  ال اماء 
 هلةكم مارارا وميادكم أبموال وتنني وحع  لكم جنات وحع  لكم أدارا). 
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ن يرضى هناه سالةما مان ا كااار واآلاثمح و  اه يارز  خاري وذي  الكالم تقوله (وهللا خري الرازقني)  ن هللا يرز  الرز  مل  

الا ةا وخري اآلخرةح لةم غري هللا قادرا هلى ذلكح والناس يف ه(ا املقام درجات ال يعلمهاا إال هللا وهاو العاامل ابل ارا ت ام 
 هللا الرمحن الرحةم 

 سورة املنافقون  
 ملنافقني) اهدبارا ت(كر أحواهللام وصفاهتم فةها. مسةل ه(ك ال ورة يف كد  ال نة وكد  الدف ري (سورة ا 
ووقاا  هاا(ا االساام يف حااايا زيااا تاان أرقاام هنااا الرتماا(ي قولااه (فلمااا أصاابحنا قاارأ رسااول هللا صاالى هللا هلةااه وساالم سااورة  

يف صالة  املنافقني). وسة يت قريباح وروى ال رباين يف ا وسط هن أيب هريرة قال:  كان رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم يقرأ
 اممعة ت ورة اممعة فةحرض نا املؤمننيح ويف الثا ةة ت ورة املنافقني فةقرأ نا املنافقني  . 
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ووقاا  يف صااحةح البخاااري وتعاامل كداا  الدف ااري ت اامةدها (سااورة املنااافقون) هلااى حكايااة اللفااظ الواقاا  يف أوهللاااا وكاا(لك  
 ثبل يف كثري من امل احف املغرتةة وامليرقةة. 

 ة ابالتفا . وهي ما ة 
 واتفق العادون هلى ها آيها إحاى هيرة آية.  
 وقا هات الثا ةة تعا املاية يف هااد  زول ال ور هنا جاتر تن زيا.  زلل تعا سورة احلج وقب  سورة اجملادلة.  
غازوة تباو   وال حةح أدا  زلل يف غزوة تين امل  لق ووق  يف جام  الرتم(ي هن حمما تن كع  القرظي  أداا  زلال يف  

 . ووق  فةه أياا هن سفةان: أن ذلك يف غزوة تين امل  لق   وغزوة تين امل  لق سنة مخمح وغزوة تبو  سنة ت    . 
ورجح أه  املغازي واتن العريب يف العارضاة واتان كثاري: أداا  زلال يف غازوة تاين امل ا لق وهاو ا ظهار.  ن قاول هباا هللا  

منها ا ذل  ح يناس  الوقل ال(ي مل يااعف فةاه شا ن املناافقني وكاان أمارهم كا  ياوم  تن أيب تن سلول:  لةخرجن ا هز
 يف ضعف وكا ل غزوة تبو  يف آخر سين النبوة وقا ضعف أمر املنافقني. 

وسب   زوهللاا  ما روي هان زياا تان أرقام أ اه قاال: كناا يف غازاة فك ا  رجا  مان املهااجرين رجاال جهنةاا حلةفاا لأل  اار   
:   لأل  ااارح وقااال املهاااجري:   للمهاااجرين: ف اام  ذلااك رسااول هللا صاالى هللا هلةااه وساالم فقااال: مااا ابل فقااال امهااين

دهوى اماهلةةح قالوا: ك   رج  من املهااجرين رجاال مان ا   اار فقاال  دهوهاا فإداا مندناة   أي اتركاوا دهاوة اماهلةاة: 
علوها أما وهللا لئن رجعنا إف املاينة لةخارجن ا هاز منهاا ا ذل  . آيل ك(ا  ف م  ه(ا اخلرب هبا هللا تن أيب فقال: أقا ف

وقال: ال تنفقوا هلى من هنا رسول هللا حىت ينفاوا من حولهح قال ريا تن أرقم: ف معل ذلك ف خربت ته همي ف(كرك 
وا ما قالواح فك(تل رسول للنيب صلى هللا هلةه وسلم فاهاين فحاثده ف رس  رسول هللا إف هبا هللا تن أيب وأصحاته فحلف

هللا وصاااقه ف صاااتين هاام مل ي اابين مثلااه فقااال همااي مااا أردت إال أن كاا(تك رسااول هللاح ويف روايااة: إف أن كاا(تكح فلمااا 
 أصبحنا قرأ رسول هللا سورة املنافقني وقال يل:  إن هللا قا صاقك  . 

  اااري ماان أصااحان هبااا هللا تاان أيبح وأن املهاااجري ويف روايااة للرتماا(ي يف هاا(ا احلااايا:  أن املهاااجري أهاارايب وأن ا  
ضرن ا   اري هلى رأسه  يبة في هح وأن هبا هللا تن أيب قاال: ال تنفقاوا هلاى مان هناا رساول هللا حاىت ينفااوا مان 
حولااه  يعااين ا هاارانح وذكاار أهاا  ال ااري أن املهاااجري ماان غفااار امسااه جه اااك أجااري لعماار تاان اخل ااان. وأن ا   اااري 

ه سنان حلةف لنب أيبح مث  دم  أن تكون احلادثة واحاة. واض رن الراوي هن زيا تن أرقم يف صفدها  وحاوز جهين امس
 أن يكون قا ح   حادثدان يف غزاة واحاة. 

وذكر الواحاي يف أسبان النزول: أن رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم أرسا  إف هباا هللا تان أيب وقاال لاه: أ ال صااح   
 ل(ي تلغينح فقال هبا هللا تن أيب: وال(ي أ زل هلةك الكدان ما قلل شةئا من ه(ا وإن زياا لكاذن. ه(ا الكالم ا

 والظاهر أن املقالة ا وف قاهللاا اتن أيب يف سورة غا  هتةة ا لقومه مث خيي ا كيا   فاقه ف  كرها.  
 اتن أيب يف سورة الناصح كما سة يت يف تف ري حكايدها. وأما املقالة الثا ةة فإمنا أدرجها زيا تن أرقم يف حايثه وإمنا قاهللاا  
وهلى ا صح فهي قا  زلل قب  سورة ا حزانح وهلاى القاول أبداا  زلال يف غازوة تباو  تكاون  زلال ما  ساورة تاراءة أو  

 قبلها تقلة  وهو تعةا. 
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 أغراضها  
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تعاااها هاان تعاامل ماان كاا(نح وخااةم تعهااا هللاح واضاا ران يف فاااح أحااوال املنااافقني تعااا كثااري ماان دخااايلهم وتولااا   

العقةااةح وماان سافالة  فااوس يف أج اام تغاار وتع ا ح وماان ت امةم هلااى اإلهاراض هاان طلا  احلااق واهللاااىح وهلااى صااا 
الناس هنهح وكان ك  ق م من آ ت ال ورة املفددح ن  إذا  خع تغرض من ه(ك ا غراض. وقا هلمل أن ذلك جرت 

 تك(ي  هبا هللا تن أيب تن سلول فةما حلف هلةه من الدن   مما قاله.  إلةه اإلشارة إف
 وخدمل كوهظة املؤمنني وحثهم هلى اإل فا  واالدخار لآلخرة قب  حلول ا ج .  
[) ملاا كاان 1(إذا جاء  املنافقون قاالوا  ياها إ اك لرساول هللا وهللا يعلام إ اك لرساوله وهللا يياها إن املناافقني لكااذتون] 

ل ه(ك ال ورة هق  خ ومة املهاجرين وا   ارى ومقالة هباا تان أيب يف شا ن املهااجرين. تعاني أن الغارض مان ها(ك  زو 
اآلية الدعريمل تكا(ن هباا هللا تان أيب وتنفاقاه ف اةغ الكاالم ت اةغة تعام املناافقني لد نا  الد اريح ابملق اود هلاى طريقاة 

ون شاروطا لة ال يف كداان هللا  ومارادك ماوف تريارة ملاا أراد أن يبةعهاا قول النيب صالى هللا هلةاه وسالم  ماا ابل أقاوام ييارتط
لعايية أم املؤمنني واشرتط أن يكون الوالء لهح واتدائ تدك(ي  من أريا تك(يباه يف ادهاياه اإلمياان ت اا  الرساول صالى 

ةاه وسالم هلاى دخاايلهمح وهاو هللا هلةاه وسالم وإن مل يكان ذلاك هاو املق اود إشاعارا أبن هللا أطلا  رساول هللا صالى هللا هل
يهةا ملا تعاك من قولاه (وهللا يياها إن املناافقني لكااذتون)ح  ن رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم يعلام أن املناافقني قاالوا: 

  يها إ ك لرسول هللا. 
أدام يياهاون أب اه فة وز أن يكون قوهللام ( يها إ ك لرساول هللا) حمكةاا ابملعاا  دام يقولاون هباارات كثارية تفةاا معاا  

 رسول هللا مث    قهم تكلمة اليهادة. 
وحوز أن يكو اوا توطاؤوا هلاى ها(ك الكلماة كلماا أهلان أحااهم اإلساالم. وها(ا ألةاق حبكاياة كالمهام تكلماة (قاالوا) دون  

 حنو: زهموا. 
 وان (إذا). و(إذا) ظر  للزمان املاضي تقرينة جع  رلدةها ماصةأح والظر  مدعلق تفع  (قالوا) وهو ج 
 فاملعا: إ ك تعلم أدم يقولون  يها إ ك لرسول هللا.   
و( يها) خرب مؤكاا  ن الياهادة اإلخباار هان أمار مق اوأ تاه إذ هاي ميادقة مان امليااهاة أي املعايناة. واملعايناة أقاوى  

كثا  ماا حاان تاه الق ام  طر  العلمح ول(لك كثر اسدعمال: أشها وحنوك من أفعال الةقني يف معا الق م. وكثر أن حان
 قاله أتن ه ةه. ومعا ذلك: أن قوله ( يها) لةم إ ياء. وتعمل املف رين جعله صةغة ميني. وروي هن أيب حنةفة. 
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واملق ود من قوله (وهللا ييها إن املنافقني لكااذتون) إهاالم النايب صالى هللا هلةاه وسالم وإهاالم امل المني ت ايفاة مبهماة  
 وهم وخيدربوا أحواهللام وقا يدلقى النيب صلى هللا هلةه وسلم ت ريق الوحي تعةةنهم أو تعةني تعاهم. ش دم النفا  لةدومس

 واملنافقون ر  منافق وهو ال(ي يظهر اإلميان وي ر الكفر وقا ماى القول فةه مف ال يف سورة آل همران.  
 ورلة (إ ك لرسول هللا) تةان مملة ( يها).  
ك لرسوله) معرتضة تني امملدني املدعاطفدني وه(ا االهرتاض لاف  إيهام من ي م  رلة (وهللا ييها ورلة (وهللا يعلم إ  

إن املنافقني لكاذتون) أ ه تك(ي  مملة (إ ك لرسول هللا) فإن امل لمني كا وا يومئا( حمفاوفني تفئاام مان املناافقني مبثاوثني 
   اإليهام وه(ا من االحرتاس. تةنهم ه رياهم فدنة امل لمني فكان املقام مقداةا دف

وهلاق فعاا  (يعلاام) هان العماا  لوجااود (إن) يف أول امملاة وقااا هاااوا  إن  الاأ يف خربهااا مل اتدااااء مان املعلقااات  فعااال  
القلااا  هااان العمااا  تنااااء هلاااى أن الم االتداااااء هاااي يف احلقةقاااة الم جاااوان الق ااام وأن حقهاااا أن تقااا  قبااا  (إن) ولكنهاااا 

 اهةة اجدماأ مؤكاين مد لنيح وأخ( ذلك من كالم سةبويه. زحلقل يف الكالم كر 
 ورلة (وهللا ييها إن املنافقني لكاذتون) ه ف هلى رلة (قالوا  يها).  
 وتقا، امل نا إلةه هلى اخلرب الفعلي لدقوي احلكم.  
 م م او  إلخبارهم. وجيء تفع  (ييها) يف اإلخبار هن تك(ي  هللا تعاف إ هم للمياكلة حىت يكون إت ال خربه 
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والك(ن: خمالفة ما يفةاك اخلرب للواق  يف اخلارجح أي الوجود فمعا كون املنافقني كااذتون هناا ادام كااذتون يف إخباارهم   

هاان أ ف ااهم أبداام ييااهاون أبن حمماااا صاالى هللا هلةااه وساالم رسااول هللا  ن خااربهم ذلااك خمااالف ملااا يف أ ف ااهم فهاام ال 
هاون تااه وال يوافاق قااوهللام مااا يف  فوساهم. وناا(ا ت اا  احد ااج النظااام تظاااهر ها(ك اآليااة هلااى رأياه أن الكاا(ن خمالفااة ييا

اخلاارب الهدقاااد املخاارب   ااه غفاا  هاان قولااه تعاااف (قااالوا  يااها). وقااا أشااار إف هاا(ا الاارد القاازويين يف تلخااةع املفدااا  ويف 
 اإلياا . 

 نة مملة (ييها) مث  ساتقدها. ورلة (إن املنافقني لكاذتون) مبة 
[) اسدئنا  تةااين  ن تكا(ي  هللا تعااف إ هام يف 2(اخت(وا أميادم جنة ف اوا هن سبة  هللا إدم ساء ما كا وا يعملون] 

قوهللام للنيب صلى هللا هلةه وسلم ( يها إ ك لرسول هللا)ح يثري يف أ فم ال امعني ساؤاال هان أمياادم لااى النايب صالى هللا 
لةه وسلم أبدم مؤمنون ته وأدام ال ياامرون تغااه فا خرب هللا هانهم أبدام اختا(وا أمياادم تقةاة يدقاون ناا وقاا وصافهم هللا ه

 ابحللف اب ميان الكاذتة يف آ ت كثرية من القرآن. 
 وامنة: ما ي درت ته ويدقى ومنه مسةل الارأ جنة.  
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لحق من أذى. فلما شبهل ا ميان ابمنة هلى طريقة الديبةه البلةغح أتب  ذلك واملعا: جعلوا أميادم كامنة يدقي نا ما ي 
تديبةه احللف ابختاذ امنةح إي اسادعماهللااح ففاي (اختا(وا) اسادعارة تبعةاةح ولاةم ها(ا خاصاا حبلاف هباا هللا تان أيب أ اه ماا 

 زوهللااح ت  هو أهمح ول(لك فالوجه مح  قال (لئن رجعنا إف املاينة لةخرجن ا هز منها ا ذل)ح كما تقام يف ذكر سب  
ضماير امم  يف قوله (اخت(وا أميادم) اآلية هلى حقةقدهااح أي اختا( املناافقون كلهام أمياادم جناةح أي كا ال تلاك تقةادهمح 

 أي تلك شنينة معروفة فةهم. 
ة من كباير اإلمث ملا فةهاا مان (ف اوا هن سبة  هللا) تفري  ل اهم هن سبة  هللا هلى احللف الكاذن  ن الةمني الفاجر  

االسدخفا  جبا   هللا تعاف و دم ملا حلفوا هلى الك(ن ظنوا أدم قا آمنوا اهتام امل لمني إ هم ابلنفا  فاسدمروا هلى 
 الكفر واملكر ابمل لمني وذلك صا هن سبة  هللاح أي إهراض هن ا همال الأ أمر هللا ت لوكها. 

 ل(ي قةاس ماارهة ي ا تك ر ال اد. وفع  (صاوا) هنا قاصر ا 
ورلاة (إدام ساااء ماا كااا وا يعملاون) تاا(ية  لدفظةا  حاااهللام هان ال ااام . وسااء ماان أفعاال الاا(م تلحاق تباائم هلاى تقاااير   

حتوي  صةغة فعلها هن فع  املفدو  العني إف فع  املامومها لق ا إفاادة الا(م ما  إفاادة الدع ا  ت اب  ذلاك الدحويا   
 اح  الكيا  وأشار إلةه صاح  الد هة . كما  به هلةه ص

[) رلااة يف موضاا  العلااة مل اامون رلااة (اختاا(وا أميااادم 3(ذلاك أبداام آمنااوا مث كفااروا ف باا  هلااى قلااونم فهاام ال يفقهااون] 
 جنة). 

 واإلشارة إف مامون قوله (إدم ساء ما كاا وا يعملاون)ح أي ساب  إقااامهم هلاى ا هماال ال اةئة املدع ا  مان ساويهاح 
هاااو اسااادخفافهم اب مياااان وماااراجعدهم الكفااار مااارة تعاااا أخااارىح فرسااا  الكفااار يف  فوساااهم فد ااارأت أ ف اااهم هلاااى امااارايم 

 وضرتل ناح حىت صارت قلونم كامل بوأ هلةها أن ال خيلع إلةها اخلري. 
 ال الكفار ما  إظهاار اإلمياان فقوله (أبدم آمنوا) خرب هن اسم اإلشارة. ومعا الباء ال ببةة. و(مث) للرتاخي الرتيب فإن إت 

 أهظم من الكفر ال ريح. وأن كفرهم أرس  فةهم من إظهار أميادم. 
 وحوز أن يراد م  ذلك الرتاخي يف الزمن وهو املهلة.  
فإسااناد فعاا  (آمنااوا) إلااةهم ماا  اإلخبااار هاانهم قباا  ذلااك أبداام كاااذتون يف قااوهللام ( يااها إ ااك لرسااول هللا) م اادعم  يف  

ة فإن مرات  املنافقني مدفاوتة يف النفا  وشااة الكفار فمانهم مان آمناوا ملاا مسعاوا آ ت القارآن أو الحال هللاام حقةقده وماز 
 أ وار من النيب صلى هللا هلةه وسلم مل تثبل يف قلونم. 

ل: مث رجعوا إف الكفر للوم أصحانم هلةهم أو إللقايهم اليك يف  فوسهم قال اتان ه ةاة: وقاا كاان ها(ا موجاود. فقلا 
 ولع  ال(ين  توا وح ن إسالمهم من ه(ا الفريق. فهؤالء إسناد اإلميان إلةهم حقةقة. 

ومنهم من خامهم خاطر اإلميان فريددوا وقارتوا أن يؤمنوا مث  ك وا هلى أهقانم فياته أول حاهللام املؤمنني حاني خ اور  
 اإلميان يف قلونم. 

   
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4426صفحة : 
 
كا(اب وهاا(ا هاو الفريااق ا كثار. ولااةم ماا أظهااروك يف سايء ماان اإلمياان وقااا قاال هللا تعاااف يف   ومانهم ماان أظهاروا اإلميااان  

مثلهم (وكفروا تعا إسالمهم) م ماة إسالما ومل ي مه إمياان. ومنهم ال(ين قال هللا تعاف فةهم (قالل ا هران آمناا قا  مل 
ياق مااز تعالقاة ال اورة وهاو كإساناد فعا  ( ا(ر) يف قولاه تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا). وإطال  اإلميان هلاى مثا  ها(ا الفر 

 تعاف ( (ر املنافقون أن تنزل هلةهم سورة) اآليةح يف سورة تراءة. 
 وهلى ه(ا االهدبار حوز أن يكون (مث) م دعمال يف معنةةه ا صلي واجملازي هلى ما يناس  حمم  فع  (آمنوا).  
هبا هللا تن أيب جاز أن يكون اتن أيب آمن مث كفر فةكون إسناد (آمنوا) حقةقاة  ولو مح  املنافقون هلى واحا معني وهو 

 وتكون (مث) للرتاخي يف الزمان. 
وتفري  (فهم ال يفقهون) هلى قوله (آمنوا مث كفروا)ح ف ار كفرهم ت  اإلميان هلى الوجاوك ال ااتقة ساببا يف ساوء أهمااهللام  

 اكهم احلقايق النظرية كقداى فاء الدفري . كقداى ابء ال ببةةح وسببا يف ا دفاء إدر 
 والفقه: فهم للحقايق اخلفةة.  
 واملعا: أدم ال ياركون دالي  اإلميان حىت يعلموا أحقةده.  
(وإذا رأيدهم تع بك أج امهم وإن يقولوا ت م  لقوهللام ك دم خي  م ناة) ه(ا ا دقاال إف وضاح تعامل أحاواهللام الاأ  

إف النيب صلى هللا هلةه وسلم ولكنها تربز من مياهاهتمح فكان الوضح ا ول مفددحا ن(إذا جاء   ال يربزودا إذا جاؤوا
 املنافقون) وه(ا الوضح مفددحا ن(إذا رأيدهم). 

ف ملااة (وإذا رأياادهم) مع وفااة هلااى رلااة (فهاام ال يفقهااون) واقعااة موقاا  االحاارتاس والددمااةم لاااف  إيهااام ماان يغاارك ظاااهر  
 صورهم. 

ا دفاء فقه هقاوهللام ابلدنبةاه هلاى هاام االغارتار حب ان صاورهم فإداا أج اام خالةاة هان كماال ا  فام كقاول ح اان واتب   
 ولعله أخ(ك من ه(ك اآلية:          

ال أبس ابلقوم من طول ومن غلظ                      ج م البغال وأحاالم الع افااري وتفةاا ما  االحارتاس تنبةهاا هلاى   
و حا(  حاار  الع اف ماان امملداني ل اح وقوههمااا موقا  االساادئنا  االتدااايي. ولكاان أوثار الع ااف دخاايلهم حبةاا لاا

للدنبةه هلى أن هاتني صفدان حت بان كماال ومها  قة دان لعام تناسقهما م  ما ش  ه أن يكون كماال. فإن رال الانفم  
 موج   قع.  ك مال اخللقة إمنا     ابلدناس  تني ا اسن وإال فركا ا قل  احل ن

فاخل ان يف ه(ك اآلياة لغاري معاني ييام  كا  مان ياراهم ممان يظان أن تغارك صاورهم فاال يااخ  فةاه النايب صالى هللا هلةاه   
وسالم  ن هللا قاا أطعماه هلااى أحاواهللام وأوقفاه هلاى تعةةاانهم فهاو كاخل اان الا(ي يف قولااه يف ساورة الكهاف (لاو اطلعاال 

 هبا). هلةهم لولةل منهم فرارا ومللئل منهم ر 
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والظااهر أن املاراد تاامري امما  واحاا معاني أو هااد حمااود إذ يبعاا أن يكاون رةا  املناافقني أحاسان ال اور. وهان اتاان  
هباس كان اتن أيب ج اةما صاحةحا صابةحا ذلاق الل اان. وقاال الكلايب: املاراد اتان أيب واماا تان قاةم ومعدا  تان قياري  

 ا : وقوم من املنافقني يف مث  صفة اتن أيب رؤساء املاينة. كا ل هللام أج ام ومنظر وف احة. وقال يف الكي
وأج ام: ر  ج م تك ر امةم وسكون ال ني وهاو ماا يق اا ابإلشاارة إلةاه أو ماا لاه طاول وهارض وهماق. وتقاام يف  

لااة (وإذا قولااه تعاااف ( وزادك ت اا ة يف العلاام وام اام) يف سااورة البقاارة. ورلااة (وإن يقولااوا ت اام  لقااوهللام) معرتضااة تااني ر
 رأيدهم) اخل وتني رلة (ك دم خي  م ناة). 

واملراد ابل ماأ يف قوله (ت م  لقوهللام) اإلصغاء إلةهم حل ن إاب ادهم وف ااحة كالمهام ما  تغريارهم حباالوة معاا ةهم يوياه  
 حاهللام هلى امل لمني. 

اإلخباار ابل اماأ للقاول فايااة لاوال أ اه  فالالم يف قوله (لقاوهللام) لداامني (ت ام ) معاا: ت اغ أيهاا ال اام ح إذ لاةم يف 
 ضمن معا اإلصغاء لوهي كالمهم. 

ورلااة (كااا دم خيااا  م اااناة) م ااد  فة اسااادئنافا تةا ةاااا جاااوااب هاان ساااؤال ينيااا  هااان وصااف ح ااان أج اااامهم وذالقاااة   
 كالمهمح فإ ه يف صورة ما  فال يناس  ما قبله من ذمهم فةرتق  ال ام  ما يرد تعا ه(ا الوصف. 

 ز أن تكون امملة حاال من ضمريي الغةبة يف قوله (رأيدهم تع بك أج امهم). وحو  
 ومعناك أن ح ن صورهم ال  ف  فةه   ف هم وال للم لمني.  
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و(خيا ) تاام اخلاااء وضام الياني راا  خيابة تفادح اخلاااء وفادح الياني وهااو را  اندر مل  فاظ إال يف ةاارةح وقةا  ةاار   

 ل(ي هو ر  ةرة فةكون ةر ر  ر . فةكون خي  هلى مثال ر  امم  وإن مل ي م  تا ه. ر  ةار ا
 وقرأك اممهور تامدني. وقرأك قنب  هن اتن كثري وأتو همرو والك ايي ويعقون تامة ف كون.  
نااا يف سااقف وال  وامل ااناة الااأ ساانات إف حااايط أو حنااوكح أي أمةلاال إلةااه فهااي غلةظااة طويلااة قويااة لكنهااا غااري مندفاا  

مياود نا جاار. شبهوا ابخلي  امل ناة تيبةه الدمثة  يف ح ن املرأى وهام اماوىح أفةا نا أن أج اامهم املع ا  
نااا ومقاااهللام امل ااغى إلةااه خالةااان هاان النفاا  كخلااو اخلياا  امل ااناة هاان الفاياااةح فااإذا رأيدمااوهم ح اابدموهم أرابن لاا  

 وهم وجايوهم هلى خال  ذلك فال حتدفلوا نم. وش اهة وهلم ودراية. وإذا اخدربي
(  بون ك  صةحة هلةهم) ه(ك امملة كنزلاة تاال الابعمل مان ماامون رلاة (كا دم خيا  م اناة)ح أي مان خمالفاة  

 ابطنهم امليوك للظاهر املموكح أي هم أه  جنب يف صورة ش عان. 
سااهم كماااا تقااام يف اآل ت ال اااتقة وإن اخدلفااال وهاا(ا ماان رلااة ماااا فاااحده هاا(ك ال ااورة مااان دخااايلهم وم اااوي  فو  

 مواقعها من تفنن أسالة  النظمح فهي ميرتكة يف الدنبةه هلى أسرارهم. 
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وال ةحة: املرة من ال ةا ح أي هم ل وء ما يامرو ه للم لمني من العااوة ال يزالون يدوج اون خةفاة مان أن ينكياف  
صاةحة يف خ اومة أو أ ياات ضاالة خياوا أن يكاون ذلاك غاارة مان  أمرهم هنا امل لمني فهم يف خو  وهل  إذا مسعوا

 امل لمني هلةهم لإليقاأ نم. 
و  ك   هنا م دعم  يف معا ا كثر  دم إمنا يدوج ون خوفا من صةحات ال يعلمون أسابانا كماا اسادعمله الناتغاة يف  

 قوله:          
إف كاا  رجااا  ماان الرماا  فااارد وقولااه (هلااةهم) ظاار  م اادقر هااو  نااا كاا  ذ ل وخن اااء تارهاااوي                       

 املفعول الثاين لفع  (  بون) ولةم مدعلقا ن(صةحة). 
(هم العاو ف ح(رهم) حوز أن تكون اسدئنافا تةا ةا انشئا هن رلة (  بون كا  صاةحة هلاةهم)  ن تلاك امملاة لغراتاة  

  ماا يدخةا  مناه أبس امل المني فة اان أبن ذلاك  دام أهاااء ألاااء معناها تثري سؤاال هان ساب  هلعهام وختاوفهم مان كا
للم لمني ينظرون للم لمني كرآة  فوسهم فكما هم يرتت ون ابمل لمني الاواير ويدمنون الوقةعة نم يف حني يظهرون هللام 

      املودة ك(لك يظنون ابمل لمني الرتتع نم وإضمار الب ش نم هلى حنو ما قال أتو ال ة :     
إذا ساااء فعاا  املاارء ساااءت ظنو ااه                      وصااا  مااا يعدااادك ماان تاوهااام وحااوز أن تكااون امملااة كنزلااة العلااة   

 مملة (  بون ك  صةحة هلةهم) هلى ه(ا املعا أياا. 
تفري  (ف ح(رهم) وهلاى كا   وحوز أن تكون اسدئنافا اتداايةا ل(كر حالة من أحواهللام هتم امل لمني معرفدها لةرتت  هلةها  

 الدقادير فنظم الكالم وا  ابلغرض من فاح دخايلهم. 
والدعريااف يف (العاااو) تعريااف اماانم الاااال هلااى معااني كمااال حقةقااة العاااو فااةهمح  ن أهاااى ا هااادي العاااو املدظاااهر  

 ر منهم. ابملواالة وهو ماا  وحتل ضلوهه الااء الاوي. وهلى ه(ا املعا رت  هلةه ا مر ابحل(
والعاو: اسم يق  هلى الواحا وامم . واملاراد: احلا(ر مان االغارتار تظاواهرهم اخلالتاة لائال خيلاع امل المون إلاةهم ت ارهم  

 وال يدقبلوا   ايحهم خيةة املكايا. 
 واخل ان للنيب صلى هللا هلةه وسلم لةبلغه امل لمني فةح(روهم.  
ر  هلى اإلرال ما يغين هن تعااد م(امهم  كقوله (أولئك ال(ين يعلم هللا ماا [) ت(ية  فإ ه 4(قاتلهم هللا أىن يؤفكون] 

 يف قلونم)  ح م و  للدع ة  من حال توغلهم يف الااللة وامهالة تعاوهللام هن احلق. 
فافددح الدع ة  منهم جبملاة اصالها دهااء ابإلهاال  واالسدئ اال ولكنهاا غلا  اسادعماهللاا يف الدع ا  أو الدع ةا  مان  
وء احلااال الاا(ي جارك صاااحبه لنف ااه فاإن كثااريا ماان الكلام الااأ هااي دهااء ت ااوء ت اادعم  يف الدع ةا  ماان فعاا  أو قااول سا

مكروك مث  قوهللام: ثكلده أمهح ووي  أمه. وترتل ميةنه. واسدعمال ذلاك يف الدع ا  مااز مرسا  للمالزماة تاني تلاوغ احلاال 
   من سوء احلال. فهي مالزمة كرتبدني كناية رمزية. يف ال وء وتني الاهاء هلى صاحبه ابهللاال  وتني الدع 
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و(أىن) هنااا اساام اساادفهام هاان املكااان. وأصاا  (أىن) ظاار  مكااان وكثاار تااامةنه معااا االساادفهام يف اساادعماالتهح وقااا   

قولاه (أىن هللاام الا(كرى) يكون للمكان اجملازي فةف ر كعا (كةف) كقوله تعااف (قلادم أىن ها(ا) يف ساورة آل همارانح ويف 
يف سورة الاخان. ومنه قوله هنا (أىن يؤفكون)ح واالسدفهام هنا م دعم  يف الدع ة  هلاى وجاه اجملااز املرسا   ن ا مار 
الع ة  من ش  ه أن ي دفهم هن حال ح وله. فاالسدفهام هنه من لوازم أه وتده. ف ملة (أىن يؤفكاون)ح واالسادفهام 

هلاااى وجااااه اجملاااااز املرسااا   ن ا ماااار الع ةاااا  مااان شاااا  ه أن ي اااادفهم هااان حااااال ح ااااوله. هناااا م اااادعم  يف الدع ةاااا  
 فاالسدفهام هنه من لوازم أه وتده. ف ملة (أىن يؤفكون) تةان للدع ة  اإلرايل املفاد جبملة (قاتلهم هللا). 

ن هللاام أن ي ارفوا أ ف اهم و(يؤفكون) ي رفون يقال: أفكهح إذا صرفه وأتعاكح واملراد: صرفهم هن اهللاااىح أي كةاف أمكا 
 هن اهللااىح أو كةف أمكن ملالةهم أن ي رفوهم هن اهللااى م  وضو  داليله. 

 وتقام  ظري اآلية يف سورة تراءة.  
[) هاا(ا حاااهللام يف العناااد 5(وإذا قةاا  هللااام تعااالوا ي اادغفر لكاام رسااول هللا لااووا رءوسااهم ورأياادهم ي اااون وهاام م اادكربون] 

 ةه وسلم واإلهراض هن الدفكر يف اآلخرةح تله االسدعااد للفوز فةها. ومافاة الرسول صلى هللا هل
و(تعااالوا) طلاا  ماان املخاطاا  ابحلاااور هنااا ال الاا ح وأصااله فعاا  أماار ماان الدعااايلح وهااو تكلااف العلااوح أي ال ااعودح  

لوا أت  ما حرم وتنوسي ذلك وصار جملرد طل  احلاورح فلزم حالة واحاة ف ار اسم فع ح وتقام هنا قوله تعاف (ق  تعا
 رتكم هلةكم) اآلية يف سورة ا  عام. 

وه(ا ال ل  حع  (تعالوا) ميعر أبن ه(ك حالة من أحوال ا فرادهم يف رااهدهم فهاي اثلاا ا غاراض مان تةاان خمدلاف  
ياادهم أ ااواأ تلااك ا حااوالح وقااا اتداااأت ن(إذا) كمااا اتدااائ الغرضااان ال اااتقان ن(إذا) (إذا جاااء  املنااافقون). و(إذا رأ

 تع بك أج امهم). 
 والقاي  هللام ذلك أن يكون تعمل امل لمني وهظوهم و  حوهمح و دم  أ ه تعمل منهم اهداى وأراد اإلانتة.  
قة  املقول له هو هبا هللا تن أيب تن سلول هلى حنو ماا تقاام مان الوجاوك يف ذكار املناافقني ت اةغة امما  هناا قولاه (إذا  

 جاء  املنافقون) وما تعاك. 
واملعاا: اذهبااوا إف رسااول هللا وسالوك االساادغفار لكاام. وها(ا يااال داللااة اقداااء هلااى أن املااراد ترتاوا ماان النفااا  وأخل ااوا  

اإلميان وسلوا رسول هللا لة دغفر لكم ما فرط منكمح فكان ال(ي قال هللام ذلك م لعاا هلاى  فااقهم وها(ا كقولاه تعااف يف 
 آمن الناس قالوا آ ؤمن كما آمن ال فهاء). سورة البقرة (وإذا قة  هللام آمنوا كما 

ولةم املراد من االسدغفار ال فح هن قول هبا هللا تان أيب (لةخارجن ا هاز منهاا ا ذل).  ن اتان أيب ذها  إف رساول  
 هللا صلى هللا هلةه وسلم وتربأ من أن يكون قال ذلك و  ه ال يلدئم م  قوله تعاف (لن يغفر هللا هللام). 

ؤوس: إمالدها إف جا   غري وجاك املدكلم. إهراضاا هان كالماهح أي أتاوا أن ي ادغفروا  دام اثتداون هلاى النفاا ح ويل الر   
 أو  دم غري راجعني فةما قالوك من كالم ت(يء يف جا   امل لمنيح أو لئال يلزموا ابالهرتا  كا     إلةهم من النفا . 
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مااهف لوى للااللة هلى الكثرة فةقدااي كثارة اللاي مانهمح أي لاوى را  كثاري وقرأ اممهور (لووا) تديايا الواو ا وف  
 منهم رؤوسهمح وقرأ انف  وروج هن يعقون تدخفةف الواو ا وف اكدفاء  سناد الفع  إف ضمري امماهة. 

 واخل ان يف (ورأيدهم) لغري معنيح أي ورأيدهم   من يراهم حةنئ(.  
   احلال من ضمري ي اونح أي ي اون صا املدكرب هن طل  االسدغفار. ورلة (وهم م دكربون) يف موض 
(سواء هلةهم أسدغفرت هللام أم مل ت دغفر هللام) رلة معرتضة تني حكاية أحواهللام  يا ت ملناسابة قولاه (وإذا قةا  هللاام تعاالوا  

 ي دغفر لكم رسول هللا لووا رؤوسهم) اخل. 
وك مماا جارى مارى املثا  فةلازم ها(ك الكلماات ما  ماا يناسابها مان ضاماير واهلم أن تركةا : ساواء هلةاه أكا(ا أم كا(اح وحنا 

املخرب هنه. ومالوله اسدواء ا مرين لاى اجملرور حبر  (هلى)ح ول(لك يعق  جبملة تبني جهة االسدواء ك ملة (لن يغفر 
هم ال يؤمناون) يف ساورة يام وأماا ماا هللا هللام). ورلة (ال يؤمنون) يف سورة البقرة. وقوله (وساواء هلاةهم أأ ا(رهتم أم مل تنا(ر 

 ين   إف تثةنة يف راثء رة  تن معمر من قوهللاا:  
 

 4429صفحة : 
 

            
 سواء هلةنا   رة  تن معمر                      إذا مل أبساء احلةاة ولةنهاا فال أح به صحةح الرواية.   
لغالاا  فااال يدغااري خااربك  قااول: مهااا سااواءح وهاام سااواء. وشاا( قولااه: وسااواء اساام كعااا م اااو يعاماا  معاملااة امامااا يف ا 

 سواءين. 
 و(هلى) من قوله (هلةهم) كعا يكن الوصف: سواء فةهم.  
ومهزة (اسدغفرت هللام) أصلها مهزة اسدفهام كعا: سواء هناهم سؤال ال اي  هن وقوأ االسدغفار هللام وسؤال ال اي  هن  

م ادعم  كناياة هان قلاة االهدنااء تكاال احلاالني تقريناة لفاظ ساواء ولا(لك ي امى النحااة  هام وقوهه. وهو اسدفهام ماازي
ه(ك اهللامزة الد وية. وتقام هنا قوله تعاف (إن ال(ين كفروا سواء هلاةهم أأ ا(رهتم أم مل تنا(رهم) يف ساورة البقارةح أي ساواء 

ن والدلابم فداؤول إف معاا  هناا  كماا تقاول هناهم اسدغفار  هللام وهامه.  (هلى) لالسدعالء اجملاازي الا(ي هاو الادمك
 سواء هلي أرضةل أم غا . وقوله تعاف (قالوا سواء هلةنا أوهظل أم مل تكن من الواهظني) يف سورة اليعراء. 

ورلاااة (لااان يغفااار هللا هللاااام) معرتضاااة تاااني رلاااة (ساااواء هلاااةهم) ورلاااة (هااام الااا(ين يقولاااون) وهاااي وهةاااا هللاااام وجااازاء هلاااى  
 سدغفار من رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم. اسدخفافهم ابال

 [) رلة م د  فة اسدئنافا اتداايةا هن حال من أحواهللام. 6(لن يغفر هللا هللام إن هللا ال يهاي القوم الفاسقني] 
  ورلة (إن هللا ال يهاي القوم الفاسقني) تعلة  ال دفاء مغفرة هللا هللام أبن هللا غا  هلةهم فحرمهم الل ف والعناية. 
(هم ال(ين يقولون ال تنفقوا هلى من هنا رسول هللا حىت ينفاوا) ه(ا أياا من مقاالهتم يف مامعهم ورااهدهم يقولوداا  

إلخوا ه ال(ين كا وا ينفقون هلى فقراء امل لمني تظاهرا ابإلسالم ك دم يقول تعاهم لبعمل تظاهر اإلسالم تغاري اإل فاا  
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هللا وذلك هقبل نا. وقا جاء يف ا حاديا ال حةحة أن قاي  ه(ك املقالة هبا هللا  مث  قوهللام تعالوا ي دغفر لكم رسول
تن أيب سلول كما تقام يف طالعة تف ري ه(ك ال اورة فإساناد ها(ا القاول إف ضامري املناافقني  دام تقبلاوك مناه إذ هاو رأس 

 املنافقني أو فيا ه(ا القول تني املنافقني ف خ(وا يبثو ه يف امل لمني. 
وموقاا  امملااة االساادئنا  االتداااايي املعاارن هاان مكاارهم وسااوء طااوا هم ا دقاااال ماان وصااف إهراضااهم هنااا الدقاارن ماان  

 الرسول صلى هللا هلةه وسلمح إف وصف لون آخر مكن كفرهم وهو الكةا للاين يف صورة الن ةحة. 
ملة هللاام تنقاةمل مق اودهم فاإدم سارتوا كةااهم وافددحل امملة تامريهم الظاهر دون االكدفاء ابمل درت يف (يقولون) معا 

 ظهااار ق ااا الن ااةحة ففاااح هللا أماارهم كزيااا الد ااريحح أي قااا هلماال أ كاام تقولااون هاا(ا. ويف إظهااار الااامري أياااا 
تعريمل ابلدوتة  كقوله تعاف (أ دم قامدموك لناا فبائم القارار). ولةكاون لل ملاة االمسةاة إفاادة ثباات اخلاربح ولةكاون اإلتةاان 

ملوصااول ميااعرا أبداام هرفااوا نااا(ك ال االة. وصااةغة املاااارأ يف (يقولااون) يياااعر أبن يف هاا(ك املقالااة تدكاارر ماانهم لق اااا اب
 إفيايها. 

و(من هنا رسول هللا) من كا وا يف رهايده مث  أه  ال فة ومن كا وا يلحقون ابملاينة من ا هران كان مينهم رسول هللا   
امل لق. روي البخاري هن زيا تن أرقام قاال:  خرجناا ما  النايب صالى هللا هلةاه وسالم يف صلى هللا هلةه وسلم يف غزوة تين 

سفر أصان الناس فةه شاة فقال هبا هللا تن أيب: ال تنفقوا هلى من هناا رساول هللا حاىت ينفااوا مان حولاه  وها(ا كاالم 
ران ال(ين أملوا ته يف غزوة تين امل  لقح مكر  ن ظاهرك ق ا الرفق ترسول هللا صلى هللا هلةه وسلم من كلفة إ فا  ا ه

وابطنااه إرادة إتعاااد ا هااران هاان تلقااي اهللااااى النبااوي وهاان أن يدقااوى ناام امل االمون أو تفاار  فقااراء املهاااجرين لداااعف 
 تدفرقهم تعمل قوة امل لمني. وروا ت حايا زيا خمدلط'. 

ن املنافقني ن(ا اللفظ إذا كا وا قالوا ذلك جهرا يف مإل وقوله (رسول هللا) يظهر أ ه صار من هبا هللا تن أيب ومن معه م 
 امل لمني إذ هم يدظاهرون ساهدئ( ابإلسالم. 

و(حىت) م دعملة يف الدعلة  ت ريقة اجملاز املرس   ن معا (حىت) ا دهاء الفع  امل(كور قبلها وغاية الفع  يندهي الفاها   
 ح ولةم املراد فإذا  فاوا ف  فقوا هلةهم. هن الفع  إذا تلغهاح فهي سب  لال دهاء وهلة له

 واال فاض: الدفر  واالتدعاد.  
 [)  7(وهلل خزاين ال ماوات وا رض ولكن املنافقني ال يفقهون] 
 

 4430صفحة : 
 
ه اف هلااى رلاة (هاام الاا(ين يقولاون ال تنفقااوا هلاى ماان هنااا رساول هللا) إت ااال ملكار املنااافقني فةمااا ق ااوك ماان قااوهللام   

هرين أبدم ق اوا ته   ح امل لمنيح أي لو ييل حةلدهم هلى امل لمني ف م كوا هم وتعمل امل لمني هن إ فا  املدظا
ا هااران وماان أيوون إف رسااول هللا صاالى هللا هلةااه وساالم ماان العفاااةح فااإن الرسااول صاالى هللا هلةااه وساالم ال يق اا  هاانهم 

رجاال جااء إف رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم ف ا له أن  اإل فا  وذلك دأته كما دل هلةه حايا همر تن اخل ان  أن
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يع ةه فقال النيب صلى هللا هلةه وسلم: ما هناي شيء ولكن اتدا  هلاي فاإذا جااءين شايء قااةده. فقاال همار:   رساول 
ل هللا أ فق هللا ما كلفك هللا ما ال تقار هلةهح فكرك النيب صلى هللا هلةه وسلم قول همر. فقال رج  من ا   ار:   رسو 

وال ختش من ذي العرش إقالال. فدب ام رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم وهار  يف وجهاه البيار لقاول ا   ااري مث قاال: 
 ن(ا أمرت  . رواك الرتم(ي يف كدان اليماي . 

 وه(ا جوان من ابن طريقة النقمل لكالمهم يف م  لح آدان البحا.  
بةل ال(ي  زن فةه ال عام قال تعاف (قال اجعلين هلى خزاين ا رض) تقام يف وخزاين ر  خزا ة تك ر اخلاء. وهي ال 

سورة يوسف. وت لق هلى ال ناو  الكبري ال(ي خيزن فةه املال هلى سبة  الدوس  وهلى تةوت الكد  وصناديقهاح ومن 
 ه(ا ما جاء يف حايا ال ر  من املوط   حىت  ار خازين من الغاتة  . 

مقااار أساابان ح ااول ا رزا  ماان غةااوث رمسةااة وأشااعة الياامم والاار   ال اااحلة فةاا يت ذلااك تدااوفري  وخاازاين ال ااماوات 
الثمار واحلبون وخ   املرهى وتزايا النداج. وأما خزاين ا رض فةما فةها من أهرته وم امري وأ اارح ومان كناوز ا حاوال 

 من أه  القرى.  وما يفدح هللا لرسوله صلى هللا هلةه وسلم من البالد وما يفي هلةه
والالم يف (هلل) للملك أي الد ر  يف ذلك ملك هلل تعاف. وملا كان اإل فاا  هلاى فقاراء امل المني مماا يعاني هلاى ظهاور  

ال(ين ال(ي أرس  هللا ته رسوله صلى هللا هلةه وسلم كان اإلخبار أبن اخلزاين هلل كناياة هان تة اري هللا تعااف لرساوله صالى 
ول ما ينفق منه كما دل هلةه قوله صالى هللا هلةاه وسالم ملاا قاال ا   ااري  وال ختاش مان ذي العارش هللا هلةه وسلم ح 

إقالال   ن(ا أمرت  . وذلك كا سريك هللا لرسوله صلى هللا هلةه وسلم من زكاوات امل المني وغناايم الغازواتح وماا فادح هللا 
 . هلةه من البالد  رياهتاح وما أفاء هللا هلةه تغري قدال

وتقاااا، اجملااارور مااان قولاااه (وهلل خااازاين ال اااماوات وا رض) إلفاااادة ق ااار القلااا  وهاااو قلااا  لاااالزم قاااوهللام ال ل ااار ه  ن  
املنااافقني ملااا قااالوا (ال تنفقااوا هلااى ماان هنااا رسااول هللا) ح اابوا أداام إذا ق عااوا اإل فااا  هلااى ماان هنااا رسااول هللا ال حااا 

لاةهم فا هلم هللا رساوله مباشارة وأهلمهام تبعاا أبن ماا هناا هللا مان الارز  أهظام الرسول صلى هللا هلةه وسلم ماا ينفاق مناه ه
 وأوس . 

واسدارا  قوله (ولكن املنافقني ال يفقهون) لرف  ما يدوهم من أدم حني قالوا (ال تنفقوا هلاى مان هناا رساول هللا) كاا وا   
هللا صلى هللا هلةه وسلم يقعط رزقهم فةنفااون هناه  قالوك هن ت رية ويقني أبن ا ق اأ إ فاقهم هلى ال(ين يلوذون ترسول

 تناء هلى أن القارة هلى اإل فا  منح رة فةهم  دم أه  ا حوال وقا غفلوا هن تعاد أسبان الغا وأسبان الفقر. 
 واملعا: أدم ال ياركون دقايق املاركات وخفا ها.  
(هلل خاازاين ال ااماوات وا رض)ح أو  اازل الفعاا  منزلااة ومفعااول )يفقهااون) حماا(و ح أي ال يفقهااون ذلااك وهااو مااامون  

 الالزم مبالغة يف ا دفاء فقه ا شةاء هنهم يف ك  حال. 
[) 8(يقولاون لائن رجعناا إف املايناة لةخارجن ا هاز منهااا ا ذل وهلل العازة ولرساوله وللماؤمنني ولكان املناافقني ال يعلمااون] 

لك مل يع ف. ومثله يكثر يف مقام الدوتة . وه(ا وصف خلبا  وا هم إذ اسدئنا  اثن هلى أسلون الدعااد والدكرير ول(
أرادوا الدهايا وإف اد إخالو ا   اار وأخاوهتم ما  املهااجرين  لقااء ها(ا اخلااطر يف  فاوس ا   اار تا(را للفدناة والدفرقاة 
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ر مان هباا هللا تان أيب تان وا دهاز خل ومة طفةفة حاثل تاني شخ اني مان ماوايل الفاريقنيح وها(ا القاول ا كاي هناا صاا
سلول حاني ك ا  حلةاف املهااجرين حلةاف ا   اار كماا تقاام يف ذكار ساب   ازول ها(ك ال اورةح وهناا قولاه تعااف (هام 

 ال(ين يقولون ال تنفقوا هلى من هنا رسول هللا)ح فإسناد القول إف ضمري املنافقني هنا كإسنادك هنا . 
   
 

 4431صفحة : 
 
كايااة هاا(ك املقالاااة السدحاااار احلالااة الع ةبااة كقولااه تعااااف (حادلنااا يف قااوم لااوط). واملاينااة هاااي وصااةغة املاااارأ يف ح  

 مايندهم املعهودة وهي يثرن. 
وا هز: القوي العزة وهو ال(ي ال يقهر وال يغل  هلى تفاوت يف مقاار العازة إذ هاي مان ا ماور الن ابةة. والعازة حت ا   

أراد ن(ا هااز) فريااق ا   ااار فااإدم أهاا  املاينااة وأهاا  ا مااوال وهاام أكثاار هااادا ماان تااوفرة العاااد وسااعة املااال والعاااةح و 
 املهاجرين ف راد لةخرجن ا   ار من مايندهم من جاءها من املهاجرين. 

وقااا أت اا  هللا كالمهاام تقولااه (وهلل العاازة ولرسااوله وللمااؤمنني) وهااو جااوان ابل ريقااة الااأ ت اامي القااول ابملوجاا  يف هلاام  
 هي مما ي مى ابلد لةم امايل يف هلم آدان البحا. امال و 

واملعا: إن كان ا هز خيرج ا ذل فإن املؤمنني هم الفريق ا هز. وهزهتم تكون الرسول صلى هللا هلةه وسلم فةهم وتد يةا  
ال جارم أن أولةااء هللا هام هللا رسوله صلى هللا هلةه وسلم وأولةاءك  ن هزة هللا هي العزة احلق امل لقةح وهازة غاريك انق اةح فا

 ال(ين ال يفقهون إذا أراد هللا   رهم ووهاهم ته. فإن كان إخراج من املاينة فإمنا خيرج منها أ دم   أه  النفا . 
وتقا، امل نا هلى امل نا إلةه يف (وهلل العزة) لق ا الق ر وهو ق ر قل ح أي العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني ال لكم كماا  

 حت بون. 
وإهادة الالم يف قوله (ولرسوله) ما  أن حار  الع اف مغان هنهاا لد كةاا هازة الرساول صالى هللا هلةاه وسالم وأداا ت اب   

هاازة هللا ووهااااك إ كح وإهااادة الاااالم أيااااا يف قولااه (وللماااؤمنني) للد كةااا أيااااا إذ قاااا ختفااى هااازهتم وأكثاارهم يف حاااال قلاااة 
 وحاجة. 

 نافقني ال يعلمون)  ظري القول آ فا يف قوله (ولكن املنافقني ال يفقهون). والقول يف االسدارا  تقوله (ولكن امل 
وهال هن اإلضمار يف قوله (ولكن املنافقني ال يعلمون). وقا سبق امسهم يف  ظريها قبلها لدكون امملة م دقلة الااللة  

 ت(اهتا فد ري سري املث . 
أمارات الظهور واالحن اط فلم يف نوا لإلقبال ال(ي يف أحوال امل لمني وإمنا  في هنهم هنا العلم جتهةال ت وء الد م  يف  

وازد د سال ادم يومااا فةوماا وتناااقع مان أهاااايهم فااإن ذلاك أماار ميااها فكةااف يظاان املناافقون أن هاازهتم أقاوى ماان غاازة 
 قباي  العرن ال(ين ي ق ون أبياي امل لمني كلما هزوهم من يوم تار فما تعاك. 
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[)  ا دقاال مان  9ن آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم هن ذكر هللا ومن يفع  ذلك ف ولئك هم اخلاسرون](  أيها ال(ي 
كيف أحوال املنافقني امل و  للح(ر منهم والدح(ير من صفاهتم. إف اإلقبال هلى خ ان املؤمنني تةنهم هماا شاا ه أن 

ساب  اخلاري يف سابة  هللا وم ااحل امل المني ورااهدهم وإساعا   ييغ  هن الدا(كر ملاا أمار هللا وداىح مث ا مار ابإل فاا  يف
آحاادهمح لائال ي ادهويهم قاول املناافقني (ال تنفقاوا هلاى مان هناا رساول هللا) واملباادرة إف ذلاك قبا  إتةاان املاوت الاا(ي ال 

هةااا لقولااه تعاااك يااري وقاال حلولااه حاني يااا أن يكااون قاا  خاار أجلااه لةزيااا مان العماا  ال اااحل فاال ينفعااه الدمااين وهاو ي
(وأ فقوا مما رزقناكم)ح فاملناسبة هللا(ا اال دقال هو حكاية مقاال املناافقني ولا(لك قاام ذكار ا قاوال هلاى ذكار ا والد  داا 

 أهم حب   ال ةا . 
 و ودي املخاطبون ت ريق املوصول ملا تؤذن ته ال لة من الدهمم المدثال النهي.  
ي هن االشدغال نا اشدغاال يلهي هن ذكر هللا  ن ا موال مما يكثر إقبال الناس هلاى وخع ا موال وا والد تدوجه النه 

إمنايها والدفكري يف اكد انا حبةا تكون أوقات اليغ  نا أكثر من أوقاات الياغ  اب والد. و داا كماا تياغ  هان ذكار 
 حبةا ين ى ذكر ما دها هللا إلةه من إ فاقها. هللا ت ر  الوقل يف ك بها ومنايهاح تيغ  هن ذكرك أياا ابلد(كري لكنزها 

وأما ذكر ا والد فهاو إدمااج  ن االشادغال اب والد واليافقة هلاةهم وتااتري شاؤودم وقاااء ا وقاات يف الدا  م نام مان  
 ش  ه أن ين ي هن ت(كر أمر هللا ودةه يف أوقات كثرية فاليغ  ن(ين أكثر من اليغ  تغريمها. 
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وصاةغ الكاالم يف قالا  توجةااه النهاي هان اإلهللاااء هاان الا(كرح إف ا ماوال وا والد واملاراد دااي أصاحاناح وهاو اساادعمال   

معاارو  وقريندااه هنااا قولاااه (وماان يفعاا  ذلاااك ف ولئااك هاام اخلاساارون). وأصاااله ماااز هقلااي مبالغاااة يف دااي أصااحانا هااان 
منزلة الالهي للمالت ة تةنهما وهاو كثاري يف القارآن وغاريك كقولاه (  تاين االشدغال ت ببها هن ذكر هللاح فنزل سب  اإلهللااء 

 آدم ال يفدننكم الية ان) وقوهللام ال أهرفنك تفع  ك(ا. 
و(ال) يف قولاه (وال أوالدكاام) انفةااة هاطفااة (أوالدكاام) هلااى (أمااوالكم)ح واملع ااو  هلةااه ماااخول (ال) الناهةااة  ن النهااي  

لفعا   (ال) الناهةاة أصالها (ال) النافةاة أشارتل معاا النهاي هناا ق اا النهاي ف زمال يدامن النفي إذ هو طل  هام ا
الفع  محال هلى ماادة معا الم ا مر ف كا النهاي هان االشادغال اب والد حبار  النفاي لةكاون لالشادغال اب والد حاظ 

 مث  حظ ا موال. 
ر ابلل ان كال الة وتالوة القرآنح والد(كر ابلعق  كالداتر و(ذكر هللا) م دعم  يف معنةةه احلقةقي واجملازي. فةيم  ال(ك 

 يف صفاته واسدحاار امدثاله قال همر تن اخل ان:  أفا  من ذكر هللا ابلل ان ذكر هللا هنا أمرك ودةه  . 
 وفةه أن االشدغال اب موال وا والد ال(ي ال يلهي هن ذكر هللا لةم ك(موم وله مرات .  
 ذلك ف ولئك هم اخلاسرون)ح دلة  هلى قول هلماء أصول الفقه  النهي اقدااء كف هن فع   . وقوله (ومن يفع   
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واإلشااارة (تاا(لك) إف اللهااو هاان ذكاار هللا ت ااب  ا مااوال وا والدح أي وماان يلااه هاان ذكاار هللاح أي ياارت  ذكاار هللا الاا(ي  
 ةه. أوجبه مث  ال الة يف الوقل ويرت  ت(كر هللاح أي مراهاة أوامرك و واه

 ومىت كان اللهو هن ذكر هللا ابالشدغال تغري ا موال وغري ا والد كان أوف حبكم النهي والوهةا هلةه.  
وأفاد ضمري الف ا  يف قولاه (ف ولئاك هام اخلاسارون) ق ار صافة اخلاسار هلاى الا(ين يفعلاون الا(ي داوا هناهح وهاو ق ار  

 م ال يعا خ راان ابلن بة إف خ رادم. ادهايي للمبالغة يف ات افهم ابخل ران ك ن خ ران غريه
واإلشارة إلةهم ن(أولئك) للدنبةه هلى أدم اسدحقوا ما تعاا اسام اإلشاارة ت اب  ماا ذكار قبا  اسام اإلشاارةح أهاين اللهاو  

 هن ذكر هللا. 
مااان  (وأ فقااوا مااان ماااا رزقنااااكم مااان قبااا  أن أييت أحااااكم املاااوت فةقااول رن لاااوال أخااارتين إف أجااا  قريااا  ف صاااا  وأكااان 

[) ه(ا إت ال و قمل لكةا املنافقني حني قالوا (ال تنفقوا هلى من هنا رسول هللا)ح وهو يعم اإل فا  هلى 10ال احلني]
 امللدفني حول رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم واإل فا  هلى غريهم فكا ل امملة كالد(ية . 

الول صاةغة: افعاا ح م لااق ال لا ح وهااو القااار وفعا  (أ فقااوا) م اادعم  يف ال لا  اليااام  للواجاا  وامل ادح  فااإن ماا 
 امليرت  تني الوجون والنان. 

ويف قوله (مما رزقناكم) إشارة إف أن اإل فا  امل مور ته شكر هللا هلى ما رز  املنفق فإن اليكر صر  العباا ماا أ عام هللا  
 ته هلةه فةما خلق  جلهح ويعر  ذلك من تلقاء اليريعة. 

تعاامل مااا رزقناااكمح وهاا(ك توسااعة ماان هللا هلااى هبااادكح وهاا(ا الاابعمل منااه هااو معااني املقاااار مثاا  و(ماان) للدبعااةملح أي   
مقااادير الزكاااة وصاااقة الف اار. ومنااه مااا يدعااني ت ااا اخللااة الواجاا  ساااها ماا  طاقااة املنفااق كنفقااات احلااج وامهاااد والاارابط 

ا يدعني تدعني سببه كالكفاراتح ومنه ما وكا  و فقات العةال الواجبة و فقات م احل امل لمني الارورية واحلاجةةح ومنه م
للناس تعةةنه مما لةم تواج  من اإل فا  ذلك موكول إف رغبات الناس يف  وال الثوان فإن ذلاك ابن هظاةم مان القار  

 من رضى هللا تعافح ويف احلايا  ال اقة ت فئ اخل ا  كما ي فئ املاء النار  . 
 فااا  ماان اخلااري أبن هلااةهم أن يكثااروا منااه مااا دامااوا مقدااارين قباا  الفااوتح أي قباا  تعاا(ر وقااا ذكاار هللا املااؤمنني كااا يف اإل 

اإل فا  واإلتةان اب همال ال احلةح وذلك حني  م املرء حبالة تؤذن تقرن املوت ويغل  هلى قواك فة  ل هللا أن ياؤخر 
ن كان يف أجلاه  خاري فلعا  هللا أن ي اد ة  موته وييفةه لة يت تكثري مما فرط فةه من احل نات طمعا أن ي د ان له فإ
 له فإن مل يكن يف ا ج   خري أو مل يقار هللا له االسد اتة فإ ه خري كثري. 

و(لااوال) حاار  حتاااةملح والدحاااةمل ال لاا  احلثةااا املااا ر إلةااهح وي اادعم  (لااوال) للعاارض أياااا والدااوتة  والدنااا،  
 له تعاف (فلوال كا ل قرية آمنل) يف سورة يو م. والدمين هلى اجملاز أو الكنايةح وتقام هنا قو 
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وحق الفع  تعاها أن يكون ماارها وإمنا جاء ماضةا هنا لد كةا إيقاهه يف دهاء الااهي حىت ك  ه قا حتقق مثا  (أتاى   
 أمر هللا) وقرينة ذلك ترتة  فعلي (ف صا  وأكن من ال احلني) هلةه. 

 من رته سؤاال حثةثا أن  قق  خري موته إف أج  ي دار  فةه ما اشدغ  هنه من إ فا  وهم  صاحل. واملعا: فة  ل املؤ  
ووصااف ا جاا  ن(قرياا ) يهةااا لدح ااة  االسااد اتة تناااء هلااى مدعااار  الناااس أن ا ماار الة ااري أرجااى  ن ي ااد ةبه  

مااا هرفااواح ولاا(لك ورد يف احلااايا  ال امل ااؤول فةغلاا  ذلااك هلااى شااعورهم حااني ي اا لون هللا تن ااا  تاا(لك  فوسااهم إف 
يقولن أحاكم: اللهم اغفر يل إن شئل ولةعزم امل  لة فإ ه ال مكرك له  . تنبةها هلى ه(ا الدوهم فالقرآن حكى هن الناس 

 ما هو الغال  هلى أقواهللام. 
 وا د   فع  (ف صا ) هلى إضمار (أن) امل ارية إضمارا واجبا يف جوان ال ل .  
 (وأكن) فقا اخدلف فةه القراء. وأما قوله  
ف ما اممهور فقرأوك مزوماا ت اكون آخارك هلاى اهدباارك جاوااب لل لا  مباشارة لعاام وجاود فااء ال اببةة فةاهح واهدباار الاواو  

هاطفااة رلااة هلااى رلااة ولة اال هاطفااة مفااردا هلااى مفاارد. وذلااك لق ااا تااامني الكااالم معااا الياارط ز دة هلااى معااا 
هاان فعاا  شاارط. فدقااايرك: إن تااؤخرين إف أجاا  قرياا  أكاان ماان ال اااحلنيح رعااا تااني الد ااب  املفاااد  الد ااب  فةغااين اماازم

 ابلفاء. والدعلةق اليرطي املفاد جبزم الفع . 
وإذا قا كان الفع  ا ول هو املؤثر يف الفعلني الوق  أحاامها تعاا فااء ال اببةة واآلخار تعاا الاواو العاطفاة هلةاه. فقاا أفااد  

  والدعلةاااق يف كاااال الفعلاااني وذلاااك يرجااا  إف حم ااان االحدباااا . فك  اااه قةااا : لاااوال أخااارتين إف أجااا  قريااا  الكااالم الد اااب
 فاصا  وأكون من ال احلني. إن تؤخرين إف أج  قري  أصا  وأكن من ال احلني. 

ف أج  قري  ومن ل ايف ه(ا االسدعمال أن ه(ا ال اي  تعا أن حا سؤاله أهقبه أبن ا مر ممكن فقال: إن تؤخزين إ 
 أصا  وأكن من ال احلني. وهو من تااي  االسدعمال القرآين لق ا اإلحاز وتوفري املعاين. 

ووجه أتو هلي الفارسي والزجاج قراءة اممهور جبع  (وأكان) مع وفاا هلاى حما  (ف صاا ). وقارأك أتاو همارو وحااك مان  
خمالفاة لرساام امل ااحف املدااواترة. وقةا : إدااا يوافقهاا رساام  تاني العياارة (وأكاون) ابلن اا  والقاراءة روايااة مداواترة وإن كا اال

 م حف أيب تن كع  وم حف اتن م عود. 
وقرأ ت(لك احل ن وا همش واتن حمةمل من القراءات غري امليهورة. ورويل هن مالك تان ديناار واتان جةارب وأيب رجااء.  

 تلك أق  شهرة. 
او حا(فل يف اخلاط اخد اارا يرياا ادام حا(فوا صاورة إشاباأ الاامة واهد(ر أتو همر هن خمالفة قراءته للم احف أبن الاو  

وهو الواو اهدمادا هلى   ق القارئ كما حت(  ا لف اخد ارا تكثرة يف امل احف. وقال القراء العرن: قا ت قط الاواو 
ة يكدبو اه داود. يف تعمل اهللا اء كما أسق وا ا لف من سالةمان وأشاباههح أي كماا أساق وا الاواو الثا ةاة مان داوود وتكثار 

قال الفراء: ورأيل يف م اح  هبا هللا  فقوال  قال تغري واوح وك  ه(ا ال حاجة إلةه  ن القرآن مدلقى ابلدواتر ال ن اء 
 امل احف وإمنا امل احف معةنة هلى حفظه. 
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ني اب جا  لكا  رو  هناا (ولن يؤخر هللا  ف ا إذا جاء أجلهاا) اهارتاض يف آخار الكاالم فاالواو اهرتاضاةة تا(كريا للماؤمن  
حلوهللاا يف ج اها حني يؤمر امللك ال(ي ينف  الرو  يكد  أجله وهمله ورزقه وشقي أو سعةا. فا ج  هو املاة املعةنة 
حلةاتاه ال يااؤخر هاان أماااك فااإذا حااار املااوت كااان دهاااء املااؤمن هللا تداا خري أجلااه ماان الاااهاء الاا(ي اسااد ان  ن هللا قااار 

 اآلجال. 
 م ال يعلم حكمه حتاياك إال هللا تعاف. وه(ا سر هظة 
والنفم: الرو ح مسةل  ف ا أخ(ا من النفم تفدح الفاء وهو اهللاواء ال(ي خيرج من ا  ف والفم من ك  حةوان ذي ريةح  

ف مةل النفم  ن النفم يدولا منهااح كماا مساي ماراد  الانفم روحاا   اه ما خوذ الارو  تفادح الاراء  ن الارو  تاه. قاال 
 كر تن ا  باري. أتو ت

 و(أجلها) الوقل ا اد لبقايها يف اهللاةك  اإل  اين.  
وحااوز أن يااراد ابلاانفم الاا(اتح أي شااخع اإل  ااان وهااو ماان معاااين الاانفم. كمااا يف قولااه تعاااف (أن الاانفم ابلاانفم)  

 وأجلها الوقل املعني مقاارك لبقاء احلةاة. 
 ا  النفي يعم  فوس املؤمنني وغريهم. و(لن) لد كةا  في الد خريح وهموم ( ف ا) يف سة 
وميء ا ج  حلول الوقل ا اد لالت ال تني الرو  وام ا وهو ما هلمه هللا من طاقاة الباان للبقااء حةاا حب ا  قاواك  

 وسالمده من العوارض املهلكة. 
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فاال ياؤخروا ماا يهمهام هملاه ساؤال ثواتاه فماا  وه(ا إرشاد من هللا للمؤمنني لةكو وا هلى اسادعااد للماوت يف كا  وقالح  

ماان أحااا يااؤخر العماا  الاا(ي ي اارك أن يعملااه وينااال ثواتااه إال وهااو معاارض  ن أيتةااه املااوت هاان قرياا  أو يفاجئااهح فعلةااه 
ابلدحرز اليايا من ه(ا الدفريط يف ك  وقل وحالح فركا تع(ر هلةه الداار  تف  ة الفواتح أو وهن املقارة فإ ه إن كان 

  ت اوهه  ف ه هلى العم  ل احل قب  الفوات فكةف يدما  خري ا ج  ا دوم. مل
 [) ه ف هلى رلة (ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم). أو ت(ية  والواو اهرتاضةة. 11(وهللا خبري كا تعملون] 
املؤمناون ال خياامرهم شاك يف ذلاك كاان ويفةا تناء اخلرب هلى امملة االمسةة حتقةاق هلام هللا كاا يعملاه املؤمناون. وملاا كاان  

الدحقةاااق والدقاااوي راجعاااا إف الزم اخلااارب وهاااو الوهاااا والوهةاااا واملقاااام هناااا مقامهماااا  ن اإل فاااا  املااا مور تاااه مناااه الواجااا  
 املناون. وفعلهما ي دحق الوها. وتر  أوهللاما ي دحق الوهةا. 

العلام اب ماور اخلفةاة لةفةاا أ اه تعااف هلاةم كاا ظهار مان  وإيثار وصف (خبري) دون: هلاةمح ملاا تاؤذن تاه ماادة (خباري) مان 
ا همال وما ت ن مث  أهمال القل  الأ هاي العازايم والنةااتح وإيقااأ ها(ك امملاة تعاا ذكار ماا يق عاه املاوت مان ازد د 

رها ممدااا كاالعمر ا همال ال احلة إمياء إف أن ما ه ى أن يق عه املوت مان العازم هلاى العما  إذا كاان وقداه املعاني لاه شا
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للحاج هلااى امل ااد ة  ملاان مل يدوقاا  طاارو مااا  . وكالوقال املخدااار لل االواتح أن حةلولااة املااوت دون إيامااه ال ياارزئ املااؤمن 
 ثواته  ن املؤمن إذا اهداد حزاب أو هزم هلى هم  صاحل مث هرض له ما منعه منه أن هللا يع ةه أجرك. 

 يعملها كدبها هللا هناك ح نة كاملة كما يف احلايا ال حةح. ومن ه(ا القبة : أن من هم حب نة فلم  
وقرأ اممهور (كا تعملون) ابملثناة الفوقةة. وقرأك أتو تكر هن هاصم ابملثناة الدحدةة فةكون ضمري الغةبة هاياا إف ( ف ا)  

 الواق  يف سةا  النفي   ه هام فله حكم امم  يف املعا. 
 ت م هللا الرمحن الرحةم  
 سورة الدغاتن  
مسةل ه(ك ال ورة (سورة الدغاتن) وال تعر  تغري ه(ا االسم ومل ترد ت امةدها تا(لك يف خارب ما ثور هان رساول هللا صالى  

هللا هلةه وسلم سوى ما ذكرك اتن ه ةة هن الثعليب هن اتن همر من أن النيب صلى هللا هلةه وسلم قال:  ما من مولود إال 
 ت فاحتااة سااورة الدغاااتن  . والظاااهر أن مندهااى هاا(ك اآل ت قولااه تعاااف (وهللا هلااةم تاا(ات ويف تياااتةك مكدااون مخاام آ

 ال اور) فد مله. ورواك القرطيب هن اتن همر ومل ين به إف الدعلةق فلعله أخ(ك من تف ري اتن ه ةة. 
 ووجه الد مةة وقوأ لفظ (الدغاتن) فةها ومل يق  يف غريها من القرآن.  
قول اممهور وهن الاحا  هي مكةة. وروى الرتم(ي هن هكرمة هن اتن هباس  أن تلك اآل ت  زلل  وهي ما ةة يف 

يف رجاال أسالموا مان أها  مكاة وأرادوا اهللا ارة فا   أزواجهام وأوالدهام أن يااهوهم أيتاون رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم  
 احلايا. وقال ماها:  زلل يف ش ن هو  ا ش عي كما سة يت. 

 معاودة ال اتعة واملاية يف ترتة   زول ال ور  زلل تعا سورة اممعة وقب  سورة ال ف تناء هلى أدا ما ةة.  وهي 
 وهاد آيها ةان هيرة.   
  
 أغراضها  
واشدملل ه(ك ال اورة هلاى الدا(كري أبن مان يف ال اماء ومان يف ا رض ي ابحون هللح أي تنزهو اه هان النقاايمل ت ابةحا  

 مد ادا. 
مللك هلل وحاك فهو احلقةق أبفرادك ابحلما   ه خالق الناس كلهم فالمن توحاا ةداه انس وكفار انس ومل يياكروا  عماة وأن ا 

 إذ خلقهم يف أح ن صورة وحت(يرهم من إ كار رسالة حمما صلى هللا هلةه وسلم. 
 أن يهداوا  رشاد تير مثلهم.  وإ (ارهم هلى ذلك لةعدربوا كا ح  اب مم ال(ين ك(توا رسلهم وجحاوا تةناهتم تكربا 
 واإلهالم أبن هللا هلةم ابلظاهر واخلفي يف ال ماوات وا رض فال حري أمر يف العامل إال هلى ما اقداده حكمده.  
وأحناى هلااةهم إ كااار البعاا وتااني هللااام هاام اساادحالده وهااادهم أبداام يلقاون حااني يبعثااون جازاء أهماااهللام فااإن أرادوا الن اااة  

هلل وحااك ولة ااقوا رساوله صالى هللا هلةااه وسالم والكداان الا(ي جااء تااه ويؤمناوا ابلبعاا فاإدم إن آمناوا كفاارت فلةؤمناوا اب
 هنهم سةئاهتم وإال ف زاؤهم النار خالاين فةها. 

 مث تثبةل املؤمنني هلى ما يالقو ه من ضر أه  الكفر نم فلةدوكلوا هلى هللا يف أمورهم.  
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 ملؤمنني من تعمل قراتدهم ال(ين تغلغ  اإلشرا  يف  فوسهم حت(يرا من أن يثب وهم هن اإلميان واهللا رة. وحت(ير ا  
 وهرض هللام ابل رب هلى أمواهللام الأ صادرها امليركون.  
 وأمرهم   فا  املال يف وجوك اخلري الأ يرضون نا رنم وتدقوى هللا وال م  له وال اهة.  
[) ملاا كاان جا  ماا اشادملل 1وات وما يف ا رض له امللك وله احلما وهو هلى ك  شيء قااير](ي بح هلل ما يف ال ما 

هلةااه هاا(ك ال ااورة إت ااال إشاارا  امليااركني وزجاارهم هاان دياان اإلشاارا  أبساارك وهاان تفاريعااه الااأ أهظمهااا إ كااارهم البعااا 
ال ورة ابإلهاالن تااالهللام وكفارادم  وتك(يبهم الرسول صلى هللا هلةه وسلم وتك(ي  القرآن وتلك أصول ضالهللام اتدايل

املاانعم هلااةهمح فااإن مااا يف ال ااماوات وا رض ي اابح هلل تعاااف هاان النقااايع: إمااا تل ااان املقااال مثاا  املاليكااة واملااؤمنني أو 
 تل ان احلال مث  هبادة امل ةعني من املخلوقات املاركة كاملاليكة واملؤمننيح وإما تل اان احلاال مثا  داللاة حاال االحدةااج
إف اإلحاد واإلمااد كحاجة احلةوان إف الرز  وحاجة الي رة إف امل ر وما ييها ته حال رةا  تلاك الكايناات مان أداا 
مرتوتة هلل تعاف وم خرة ملا أرادك منهاح وك  تلك املخلوقات مل تنقمل داللة حاهللاا تنفايمل كفر مقاهللاا فلم خيارج هان ها(ا 

 اليةاطني فإدم ح بوا تيهادة حاهللام ملا غيوها ته من صر  الكفر. الد بةح إال أه  الاالل من اإل م و 
 فاملعا: ي بح هلل ما يف ال ماوات وا رض وأ دم  ال  ذلك.  
وه(ا يفةا اتدااء تقرير تنزيه هللا تعاف وقوة سل ا ه لةزداد الا(ين آمناوا إميااان ويكاون هللاام تعلةماا وامدنااان ويفةاا اث ةاا ت رياق  

 اا ابمليركني ال(ين مل ينزهوك وال وقروك فن بوا إلةه شركاء. الكناية تعري
 وجيء تفع  الد بةح ماارها للااللة هلى جتاد ذلك الد بةح ودوامه وقا سبق  ظريك يف فاحتة سورة اممعة.  
ا زماان. وجيء ته يف فواتح سور: احلاياح واحليرح وال ف ت ةغة املاضي للااللة هلى أن الد ابةح قاا اسادقر يف قاا،  

فح   من ه(ا الدفنن يف وفاتح ه(ك ال اور كاال املعنةاني ز دة هلاى ماا تةنااك مان املناسابة اخلاصاة ت اورة اممعاةح وماا يف 
هاتااه ال ااورة ماان املناساابة تااني جتاااد الد اابةح وا ماار ابلعفااو هاان ذوي القاار  وا ماار ابلدقااوى تقااار االسااد اهة وال اام  

  ول إميادم لة دهاوا يف تعزيزك اب همال ال احلة. وال اهة لكي ال يكدفي املؤمنون حب
 وإهادة (ما) املوصولة يف قوله (وما يف ا رض) لق ا الدوكةا اللفظي.  
ورلة (له امللك) اسدئنا  واق  موق  الدعلة  والد ب  ملامون ت ابةح هلل ماا يف ال اماوات وماا يف ا رض فاإن مالت اة  

 تعااف هان الياركاء وهان النقاايمل ال مقدااى هللااا إال ا فارادك تدملكهاا وإحادهاا وماا فةهاا رة  املوجودات لاالي  تنزيه هللا
 من االحدةاج إلةه وت رفه فةها ت ر  املالك املدفرد يف ملكه. 

 ويف ه(ك امملة تنويه  قبال أه  ال ماوات وا رض هلى ت بةح هللا وجتايا ذلك الد بةح.  
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ه إلفادة خت ة ه ابمل نا إلةهح أي ق ر تعلق الم االسدحقا  ابمللك هلةه تعااف فاال ملاك فدقا، امل نا هلى امل نا إلة 
لغريك وهو ق ر ادهايي مبين هلى هام االهدااد كا لغري هللا من ملك لنق ه وهام خلوك هان احلاجاة إف غاريك مان هاو لاه 

  ال  ملكه تعاف فهو امللك امل لق الااخ  يف سل ا ه ك  ذي ملك. 
رلاة (ولااه احلمااا) مااامودا سااب  لد اابةح هللا مااا يف ال ااماوات ومااا يف ا رضح إذ الد اابةح ماان احلماااح فااال جاارم أن  و   

 كان محا ذوي اإلدرا  خمد ا ته تعاف إذ هو املوصو  ابممة  االخدةاري امل لق فهو احلقةق ابحلما والد بةح. 
مااالهتم وإذا أرياا ابحلماا ماا ييام  الياكر أو يفااي إلةاه كماا فه(ا الق ر ادهايي لعام االهدااد حبما غاريك لنق اان ك 

يف احلااايا  احلمااا رأس اليااكر مل ييااكر هللا هبااا مل  ماااك  وهااو مقداااى املقااام ماان ت اافةه أحااالم امليااركني يف هبااادهتم 
املنعماني ماا ينعماون غريك فاليكر أياا مق ور هلةه تعاف   ه املنعم احلق تنعم ال قب  لغريك  ساايهاح وهو املفاةمل هلاى 

 ته يف الظاهرح قال تعاف (وما تكم من  عمة فمن هللا) كما تقام يف تف ري أول سورة الفاحتة. 
ورلة (وهو هلى ك  شيء قاير) مع وفة هلى اللدني قبلهاا وهاي كنزلاة الدا(ية  هللاماا والدبةاني لوجاه الق ارين فةهمااح فاإن  

 هو املخدع ابحلما احلق. الدقاير هلى ك  شيء هو صاح  امللك احلق و 
 ويف ه(ا الد(ية  وها للياكرين ووهةا وترهة  للميركني.  
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واالقد ااار هلااى ذكاار وصااف (قاااير) هنااا  ن املخلوقااات الااأ ت اابح هللا دالااة هلااى صاافة القااارة أوال  ن ماان يياااها   

 املخلوقات يعلم أن خالقها قادر. 
[) ها(ا تقريار ملاا أفاادك قولاه (ي ابح هلل ماا يف ال اماوات 2مؤمن وهللا كا تعملاون ت اري](هو ال(ي خلقكم كافر ومنكم  

ومااا يف ا رض)ح وختلااع للمق ااود منااه هلااى وجااه الد ااريح أبن الاا(ين أشااركوا ابهلل قااا كفااروا تنعمدااه و لقهاام ز دة هلااى 
فر) هلاى (ومانكم ماؤمن)  ن الياق جحااهم داليا  تنزهاه تعااف هان الانقع الا(ي اهدقااوك لاه. ولا(لك قاام (فمانكم كاا

 ا ول هو املق ود ن(ا الكالم تعرياا وت ر ا. 
وأفاد تعريف امزأين من رلة (هو ال(ي خلقكم) ق ر صفة اخلالقةة هلى هللا تعافح وهو ق ر حقةقي ق ا ته اإلشارة  

م فماا كا ال م ادحقة  ن تعبااح  ن العباادة ابلكناية ابلرد هلى امليركني إذ هماوا إف هبادة أصنام يعلمون أدا مل ختلقه
 شكر. قال تعاف (أفمن خيلق كمن ال خيلق أفال ت(كرون). 

واخل ان يف قوله (خلقكم) ممة  الناس الا(ين يااهوهم القارآن تقريناة قولاه (فمانكم كاافر ومانكم ماؤمن)ح فاإن النااس ال  
 يعاون ه(ين الق مني. 

لااة (هااو الاا(ي خلقكاام) ولة اال هاطفااة هلااى فعاا  (خلقكاام) وهااي للدفرياا  يف والفاااء يف (فماانكم كااافر) هاطفااة هلااى ر 
 الوقوأ دون ت ب . 
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و ظريك قوله (وجعلنا يف ذريدهما النبوءة والكداان فمانهم مهداا وكثاري مانهم فاساقون) ومثا  ها(ا الدفريا  ي اددب  الدع ةا   
م تكاا(تون) ف ملااة (فماانكم كااافر) هااي ماان جااري أحااوال تعاامل الناااس هلااى غااري مااا يقداااةه ال باا  (وجتعلااون رزقكاام أ كاا

املق ود من الدفري ح وهو تفري  يف احل ول. وقام ذكر الكافر   ه ا هم يف ه(ا املقاام كماا يياري إلةاه قولاه تعااف يف (أمل 
 أيتكم  ب  ال(ين كفروا من قب ). 

 ومقاتلة احلال ابحلال.  ورلة (ومنكم مؤمن) تدمةم وتنويه تي ن أه  اإلميان وماادة حاهللام حلال أه  الكفر 
وقوله (وهللا كا تعملون ت ري) تدمةم واحرتاس واسد رادح فهاو تدماةم ملاا يكما  املق اود مان تق اةمهم إف فاريقني إلتاااء   

الفر  تني الفاريقني يف اخلاري واليار وهاو هلاةم تا(لك وهلاةم أب اه يقا  ولاةم هللا مغلاواب هلاى وقوهاه ولكان حكمداه وهلماه 
دون تف ة  ه(ا ت وي    ه تد لةف يف معا القار وجر ن أهمال الناس يف الا ةا إن شاء هللا. وتقد ار اقداةا ذلك. و 

هنا هلى أن  قول: خلق هللا الناس وأودأ فةهم العقول الأ تدوص  ابلنظر ال الةم مان الدق اري وشاواي  اهللااوى وغيااوات 
قااارة هلااى ا همااال ال اااحلة وغريهااا امل ااماة هنااا ا شااعري العناااد إف معرفااة هللا هلااى الوصااف الاليااق تااه وخلااق فااةهم ال

ابلك اا  وهنااا املعدزلااة تقااارة العبااا  واخلااال  يف الدعبااري  . وأرشاااهم إف ال ااال  وحاا(رهم ماان الف ااادح وهللا هااامل كااا 
يكد ابه كاا  أحااا ولاو شاااء ل اار  مقارت  الف اااد هاان فعلاه ولكنااه أوجااا  ظماا مرتب ااا تعاااها تابعمل ومندياارة فقااال 

كمده ابحلفاظ هلاى تلاك الانظم الكثارية أبن ال يعاو  ساريها يف طرايقهاا وال يع ا  هملهاا  جا  إصاال  أشاخاو هام ح
جزء من ك   ن النظم العامة أهم فاحلفاظ هلى اطرادها أصلح وأرجحح فال تدنازل إرادة هللا وقارته إف الداخ  فةما مسي 

املعدزلااةح تاا  جعاا  حبكمدااه تااني اخللااق والك اا  حاااجزا هااو  ظااام  ابلك ا  هلااى أصااولنا أو ابلقاااوة احلادثااة هلااى أصااول
تكوين اإل  ان كا فةه من إرادة وإدرا  وقارةح وقا أشار إف ه(ا قوله (وهللا كا تعملون ت ري) أي هاو ت اري تاه مان قبا  

 أن تعملوكح وتعا أن هملدموك. 
املياااهاة وهاا(ا إطااال  شاااي  يف القاارآن ال سااةما إذا  فالب ااري: أريااا تااه العااامل هلاام ا كيااا  ال يقباا  اخلفاااء فهااو كعلاام 

 أفردت صفة (ت ري) ابل(كر ومل ت(كر معها صفة (مسة ). 
واصاا لح تعاامل املدكلمااني هلااى أن صاافة الب اارية: العااامل ابملريةااات. وقااال تعاااهم: هااي تعلااق العلاام اإلهللاااي اب مااور هنااا  

امما  تاني ماا يبااو مان تعاارض تاني آ ت القارآن وإخباار مان وقوهها. واحلق أدا اسادعماالت خمدلفاة. ونا(ا يدااح وجاه 
 ال نة فاجعلوك مثاال  د(ىح وقولوا هك(ا. هك(ا. 

وهااو احاارتاس ماان أن يدااوهم ماان تق ااةمهم إف فااريقني أن ذلااك رضااى ابحلااالني كمااا حكااي هاان امليااركني (وقااالوا لااو شاااء  
 الرمحان ما هباانهم). 

 الوها والوهةا. وهو اسد راد ت ريق الكناية ته هن  
 ومش  قوله (كا تعملون) أهمال القلون كاإلميان وهي املق ود اتدااء هنا.  
 (خلق ال ماوات وا رض)   
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اسدئنا  تةاين انشائ هان قولاه (فمانكم كاافر ومانكم ماؤمن) يباني أن ا ق اامهم إف ق امي الكاافرين واملاؤمنني  يا  هان   

ق ال(ي أقةم هلةه خلق ال ماوات وا رض  ن احلق أن ياؤمن النااس توجاود خاالقهمح وأب اه حةاد فريق من الناس هن احل
واحاا وأن يفاردوك ابلعباادة فا(لك الاا(ي أرادك هللا مان خلقهامح قاال تعااف (ومااا خلقال امان واإل ام إال لةعبااون). وقااال 

) فمن حاد هن اإلميان ومال إف الكفار فقاا (ف قم وجهك لل(ين حنةفا ف رة هللا الأ ف ر الناس هلةها ال تباي  خللق هللا
 حاد هن احلق والف رة. 

 ( ابحلق) وقوله (ابحلق) معرتض تني رلة (خلق ال ماوات وا رض) ورلة (وصوركم).  
لقا ويف قوله (ابحلق) إمياء إف إثبات البعا وامزاء  ن قوله ابحلق مدعلق تفع  (خلق) تعلق املالت ة املفاد ابلباءح أي خ 

مالت ا للحقح واحلق ضا الباط ح أال ترى إف قوله تعاف (إن يف خلق ال ماوات وا رض) إف قوله (رتنا ما خلقل ه(ا 
ابطال). والباط  ما صاقه هنالك هو العبا لقوله تعاف (وما خلقناا ال اماوات وا رض وماا تةنهماا الهباني ماا خلقنامهاا 

 وله (خلق ال ماوات وا رض ابحلق) أ ه ضا العبا واإلمهال. إال ابحلق) فدعني أن ما صا  احلق يف ق
واملراد ن(خلق ال ماوات وا رض) خلق ذواهتن وخلق ما فةهن من املخلوقات كما أ ب  هنه قوله (وما خلقنا ال ماوات  

كون الدقاير يف اآلية وا رض وما تةنهما الهبني ما خلقنامها إال ابحلق)ح أي ما خلقنامها وما تةنهما إال ابحلقح فك(لك ي
 من ه(ك ال ورة. 

ومالت ة احلق خللاق ال اماوات وا رض يلازم أن تكاون مالت اة هاماة م اردة   اه لاو اخدلال مالت اة حاال مان أحاوال   
خملوقاات ال اماوات للحاق لكااان انقااا ملعاا مالت ااة خلقهاا للحاقح فكااان  فاي البعاا لل اازاء هلاى أهماال املخلوقااات 

ملالت ة يف تعمل ا حوال. وختلف امزاء هن ا همال يف الا ةا مياها إذ كثريا ما  رى ال احلني يف  موجبا اخدالل تلك ا
كرن و رى أه  الف اد يف  عمةح فلو كا ل ه(ك احلةااة الاا ةا ق اارى حةااة املكلفاني لكاان كثاري مان أها  ال اال  غاري 

ثاة  ف اه و اوال ميادهةاتهح فكاان خلاق كاال ها(ين ال  جزاء هلى صالحه. وا قل  أكثر أه  الف اد مدمدعا  رضاء خبا
 الفريقني غري مالتم للحقح ابملعا املراد. 

ولاز دة اإليقااظ هللاا(ا اإلمياااء ه اف هلةاه قولااه (وإلةاه امل اري) وكاا  ذلاك توطئاة إف مااا سابقه مان قولااه تعااف (زهام الاا(ين   
 كفروا أن لن يبعثوا) اآلية. 

 هو وهةا ووها. ويف قوله (ابحلق) رمز إف امزاء و  
 ويف قوله (خلق ال ماوات) إف آخرك إظهار أياا لعظمة هللا يف ملكوته.  
(وصوركم ف ح ن صوركم) إدماج امدنان هلى الناس أبدم م  ما خلقوا هلةه من مالت ة احلق هلى وجاه اإلراال وذلاك  

ل صاورة اإل  اان م ادوفةة احل ان مدماثلاة من الكمال وهو ما اقداده احلكمة اإلهللاةة فقا خلقاوا يف أح ان تقاو، إذ كا ا
فةه ال يعدورها من فظاهة تعمل أجزايها و ق ان اال دفاأ نا ما يناكا حماسن سايرها  اال  حماسان أحاسان احلةاوان مان 

 الاوان وال ري واحلةدان من ميي هلى أرت  م  ا دكاس الرأس غالباح أو زحفح أو  قز يف امليي يف البعمل. 
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 ان  قايع يف صورته إال من هوارض تعرض يف ماة تكوينه من صاامات لب اون ا مهااتح أو هلا  حتا  وال تعدور اإل  
نانح أو اب جنااة أو ماان هااوارض تعاارض لااه يف ماااة حةاتااه فديااوك تعامل حماساان ال ااور. فااال يعااا ذلااك ماان أصاا  ت ااوير 

  تاني اإلميااء إف ماا اقدااده احلكماة اإل  ان هلى أن ذلك م   ارته ال يعا فظاهة ولكنه  قع   يب يف ا اسن فقا ر
قا  بههم إف ما اقدااك اإل عام. وفةه إشارة إف دلة  إمكان البعا كما قال (أفعةةنا ابخللق ا ول)ح وقال (أو لةم ال(ي 

 خلق ال ماوات وا رض تقادر هلى أن خيلق مثلهم). 
إلحاد ف هقا  ابلدا(كري أبن تعاا ها(ا اإلحااد فنااء [) ه ف هلى رلة (وصوركم)  ن الد وير يقداي ا3(وإلةه امل ري] 

 مث تعثا لل زاء. 
وامل ري م ار مةمي لفع  صار كعاا رجا  وا دهاىح ولا(لك يعااى حبار  اال دهااءح أي ومارجعكم إلةاه يعاين تعاا املاوت  

 وهو م ري احلير لل زاء. 
تدعلق ذلاك امل اري تد ار  هللا ا امل. ولاةم مارادا  وتقا، (إلةه) هلى (امل ري) للرهاية هلى الفاصلة م  إفادة االهدمام 

 ابلدقا، ق ر  ن امليركني ال ي اقون ن(ا امل ري من أصله تله أن ياهوا أ ه م ري إف غريك حىت يرد هلةهم ابلق ر. 
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 ان صااوركم) كماا يظهاار وها(ك امملاة أشااا ارتباطاا جبملااة (خلاق ال اماوات وا رض ابحلااق) منهاا جبملااة (وصاوركم ف ح  

 ابلد م . 
[) كاا وا ينفاون احليار تعلاة أ اه 4(يعلم ما يف ال ماوات وا رض ويعلم ما ت رون وما تعلنون وهللا هلةم ت(ات ال اور] 

إذا تفرقاال أجاازاء ام ااا ال ميكاان رعهااا وال  اااط نااا. (وقااالوا أإذا ضااللنا يف ا رض أإان لفااي خلااق جايااا) فكااان قولااه 
ما يف ال ماوات وا رض ويعلم ما ت رون وما تعلنون) دحاا ليبهدهمح أي أن ال(ي يعلم ما يف ال اماوات  تعاف (يعلم

وا رض ال يع زك تفر  أجزاء الباان إذا أراد رعهاا. والا(ي يعلام ال ار يف  فام اإل  اانح وال ار أد  وأخفاى مان ذرات 
ول(لك قال تعاف (أ    اإل  ان أن لن اما  هظاماه تلاى  ا ج اد املدفرقةح ال ختفى هلةه مواق  تلك ا جزاء الاقةقة

 قادرين هلى أن   وي تنا ه). 
فاملق ود هو قوله (ويعلم ماا ت ارون) كماا يقدااةه االقد اار هلةاه يف ت(يةلاه تقولاه (وهللا هلاةم تا(ات ال ااور) ومل يا(كر  

وذلك قب  ظهور املنافقني فلم يكن قوله (ويعلم أ ه هلةم أبهمال اموار ح و ن اخل ان للميركني يف مكة هلى الراجح. 
 ما ت رون وما تعلنون) هتايا هلى ما يب نه الناس من الكفر. 

 وأما ه ف (وما تعلنون) فددمةم للد(كري تعموم تعلق هلمه تعاف اب همال.  
منكم مؤمن) فكا ل امملة وقا تامن قوله (ويعلم ما ت رون وما تعلنون) وهةاا ووهاا انظرين إف قوله (فمنكم كافر و  

 ل(لك شاياة االت ال جبملة (هو ال(ي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن). 
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وإهااادة فعاا  (يعلاام) للدنبةااه هلااى العنايااة ناا(ا الدعلااق اخلاااو للعلاام اإلهللاااي تعااا ذكاار تعلقااه العااام يف قولااه (يعلاام مااا يف   
 ال ماوات وا رض) تنبةها هلى الوهةا والوها توجه خاو. 

 لة (وهللا هلةم ت(ات ال اور) ت(ية  مملة (ويعلم ما ت رون)   ه يعلم ما سريك رة  الناس من املخاطبني وغريهم. ور 
 و(ذات ال اور) صفة ملوصو  حم(و   زلل منزلة موصوفهاح أي صاحبات ال اورح أي املكدومة فةها.  
ذات ألاوا ) وتقاام تةا اه هناا قولاه تعااف (إ اه هلاةم تا(ات  والدقاير: ابلنوا  واخلواطر ذات ال اور كقولاه (ومحلنااك هلاى 

 ال اور) يف سورة ا  فال. 
[) ا دقااال مااان الدعااريمل الرماازي ابلوهةاااا 5( أمل أيتكاام  بااؤا الاا(ين كفاااروا ماان قباا  فااا(اقوا وابل أماارهم وهللااام هااا(ان ألااةم] 

لااه (ويعلاام مااا ت اارون ومااا تعلنااون)ح إف تعااريمل ا خااروي يف قولااه (وهللا كااا تعملااون ت ااري)ح إف قولااه (وإلةااه امل ااري)ح وقو 
أوضااح منااه ت ريااق اإلمياااء إف وهةااا لعاا(ان د ةااوي وأخااروي معااا فاا ن مااا ي اامى يف ابن الكنايااة ابإلميااان أقاا  الزم ماان 
العريمل والرمز فهو أقرن إف الد ريح. وه(ا اإلمياء تارن املثا  حباال أمام تلقاوا رسالهم كثا  ماا تلقاى تاه املياركون حمماا 
صلى هللا هلةه وسلم حت(يرا هللام من أن  ا  نام مثا  ماا حا  أبولئاكح فامملاة اتداايةاة  داا هاا ل انف اثن مان أصانا   

 كفرهم وهو إ كار الرسالة. 
فاخل ان خل وو الفريق الكافر تقرينة قوله (ال(ين كفروا من قب ) فه(ا اخل اان موجاه للمياركني الا(ين حااهللام كحاال  

 (ين كفروا مث  كفرهمح مث  هاد وةود وماين وقوم إتراهةم. من مل يبلغهم  ب  ال
واالسدفهام تقريريح والدقريري يؤتى معه ابمملة منفةة توسعة هلى املقرر إن كان يريا اإل كار حىت إذا أقر مل ي د   تعا  

 إقرارك إ كارا   ه قا أه(ر له من قب  تدلقةنه النفي وقا تقام غري مرة. 
لةااه قباا  و ااوي معناااكح والدقاااير: ماان قاابلكمح أي يف الكفاار تقرينااة قولااه (فماانكم كااافر). والكااافرون وحاا(  مااا أضااةف إ 

 يعلمون أدم املق ود  دم مقامون هلى الكفر وم دمرون هلةه. 
 والوابل: ال وء وما يكرك.  
 وا مر: الي ن واحلال.  
ع(ان تييء ذي طعم كريه ي(وقه من ح  ته ويبدلعه وال(و  ماز يف م لق اإلح اس والوجاانح شبه ما ح  نم من ال 

  ن ال(و  ابلل ان أشا من اللمم ابلةا أو املا. واملعا: أح وا الع(ان يف الا ةا إح اسا مكنةا. 
 وقوله (وهللام ه(ان ألةم) مراد ته ه(ان اآلخرة  ن الع ف يقداي املغايرة.  
 [)  6تير يهاو نا فكفروا وتولوا واسدغا هللا وهللا غين محةا](ذلك أب ه كا ل  تةهم رسلهم ابلبةنات فقالوا أ 
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ارتقاااء يف الدعااريمل إف ضاارن منااه قرياا  ماان ال ااريح. وهااو امل اامى يف الكنايااة ابإلشااارة. كا اال مقالااة الاا(ين ماان قباا    

 لوهم يف املقالة مث  ذلك الوابل. مماثلة ملقالة املخاطبني فإذا كا ل هي سب  ما ذاقوك من الوابل فةوشك أن ي(و  مماث
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 فاسم اإلشارة هايا إف امل(كور من الوابل والع(ان ا لةم.  
فه(ا ها لكفر آخر من وجوك كفرهم وهو تك(يبهم الرسول صلى هللا هلةه وسلم وتكا(يبهم ابلقارآن فاإن القارآن تةناة مان  

 البةنات   ه مع زة. 
الي ن لق ا هتوي  ما يف ر الامريح وهو رلة (كا ل  تاةهم رسالهم ابلبةناات)  والباء لل ببةة يف موق  العلة. والامري 

 إف آخرها. 
واالسدفهام يف (أتير) اسدفهام إ كار وإت ال فهام أحاالوا أن يكاون تيار ماثلهم يهااون تيارا أمثااهللامح وها(ا مان جهلهام  

سالده إف هبادك. كماا قاال (وقاالوا ماا هللاا(ا الرساول كرات  النفوس البيرية ومن ي  فةه هللا منهاح وخيلقه ما لعا تدبلةغ ر 
أيك  ومييي يف ا سوا ) وجهلوا أ ه ال ي الح إلرشااد النااس إال مان هاو مان  اوههم قاال تعااف (قا  لاو كاان يف ا رض 

علاوا ماليكة ميياون م مئناني لنزلناا هلاةهم مان ال اماء ملكاا رساوال) وملاا أحاالوا أن يكاون البيار أهاال هللاااياة تيار مثلاه ج
 ذلك كافةا يف إهراضهم من قبول القرآن والداتر فةه. 

والبيار: اسام جانم لإل  اان ي اا  هلااى الواحاا كماا يف قولاه تعااف (قا  إمنااا أان تيار ماثلكم) ويقاال هلاى امما  كمااا  
 سو ).  هنا. وتقام يف قوله (وقلن حاش هللا ما ه(ا تيرا) يف سورة يوسف ويف سورة مر، هنا قوله (فدمث  هللاا تيرا

 وتنكري (تير) للنوهةة  ن حمط اإل كار هلى كودم يهاودمح وهو  وأ البيرية.  
وتقا، امل نا إلةه هلى اخلرب لق ا تقوى اإل كارح وما قالوا ذلاك حاىت اهدقااوك فلا(لك أقااموا هلاى الكفار ترسالهم إذ   

 لة فل(لك فرأ هلةه (فكفروا وتولوا). قا اهدقاوا اسدحالة إرسال هللا إ هم ف زموا تك(نم يف دهوى الرسا
والدويل أصله: اال  را  هن املكان ال(ي أ ل فةهح وهو هنا م دعار لإلهراض هن قبول دهوة رسلهمح وتقام هنا قوله  

 تعاف (مث تولةدم من تعا ذلك) يف سورة البقرة. 
: غين هللا هن إميادم قال تعاف (إن تكفروا فإن هللا (واسدغا) غين فال ني والداء للمبالغة كقوله (أما من اسدغا). واملعا 

 غين هنكم). 
 والواو واو احلالح أي واحلال أن هللا غين هنهم من زمن ماى فإن غين هللا هن إميادم مقرر يف ا زل.  
كاا  حل اول وحوز أن يراد: واسدغا هللا هن إهاادة دهاوهتم  ن فةماا أظهار هللاام مان البةناات هلاى أيااي رسالهم ماا هاو   

 الد ايق تاهوة رسلهم لوال املكاترة فل(لك ه   هللام الع(ان. 
 وهلى الوجهني مدعلق (اسدغا) حم(و  دل هلةه قوله (فكفروا). وقوله (ن البةنات) والدقاير: واسدغا هللا هن إميادم.  
 وشكر.  ورلة (وهللا غين محةا) ت(ية ح أي غين هن ك  شيء فةما طل  منهمح محةا ملن امدث  
[) ها(ا ضاارن اثلاا ماان 7(زهام الا(ين كفااروا لان يبعثااوا قا  تلااى وريب لدبعاثن مث لدنبااؤن كاا هملادم وذلااك هلاى هللا ي ااري] 

 ضرون كفر امليركني املخاطبني تقوله (أمل أيتكم) اخلح وهو كفرهم   كارهم البعا وامزاء. 
لةاه وساالم تقريناة قولااه (قا  تلااى). ولاةم هاا(ا مان اإلظهااار يف وامملاة اتداايةاة. وهاا(ا الكاالم موجااه إف النايب صاالى هللا ه 

 مقام اإلضمار وال من االلدفات ت  هو اتدااء غرض خماط  ته غري من كان اخل ان جار  معهم. 
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وتدامن امملة ت ر ا  ثبات البعا وذلاك الا(ي أويت إلةاه فةماا مااى يفةاا ابحلاق يف قولاه (خلاق ال اماوات وا رض  
 ه (يعلم ما يف ال ماوات وا رض) كما هلمده آ فا. ابحلق) وتقول

والزهم: القول املوساوم كخالفاة الواقا  خ ا  فمناه الكا(ن الا(ي مل يدعماا قايلاه أن خياالف الواقا  يف ظان ساامعه. وي لاق  
ة هلااى اخلاارب امل اادغرن امليااكو  يف وقااوأ مااا أخاارب تااهح وهاان شااريح: لكاا  شاايء كنةااة وكنةااة الكاا(ن زهمااوا  أراد ابلكنةاا

 الكناية  . فبني الزهم والك(ن هموم وخ وو وجهي. 
ويف احلااايا  تاائم م ةااة الرجاا  إف الكاا(ن زهمااوا  ح أي قااول الرجاا  زهمااوا كاا(ا. وروي أهاا  ا دن أن ا هيااى ملااا  

 أ يا قةم تن معا يكرن: الكناي قوله يف ماحه:          
 
 موا خري أه  الةمن غا  قةم وقال له  وما هو إال الزهم  . و بئل قة اا ولام أتالاه                      كما زه  
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و ج  ما ي اح  الزهم من توهم قايلاه صاا  ماا قالاه احلاق فعا  زهام أبفعاال الظان فن ا  مفعاولني. ولاةم كثاريا يف    

 كالمهمح ومنه قول أيب ذؤي :          
فاإين شاريل احللام تعاا  ابمها  ومان شاواها النحاو قاول أيب أمةاة       فإن تزهمةين كنال أجها  فةكاام                  

 أوس احلنفي:          
زهمداااين شاااةخا ول ااال تياااة                       إمناااا الياااة  مااان ياااان دتةبااااا وا كثااار أن يقااا  تعاااا فعااا  الااازهم  أن    

بك م اا املفعاولني. والدقاااير: زهام الا(ين كفااروا املفدوحاة املياادة أو املخففاة مثاا  الاأ يف ها(ك اآليااة فة اا امل اار املن اا
 ا دفاء تعثهم. 

وتقام الكالم هلى فع  الازهم يف قولاه تعااف (أمل تار إف الا(ين يزهماون أدام آمناوا كاا أ ازل إلةاك) اآلياة يف ساورة الن ااءح  
 ته هنا أوىف. وقوله (مث  قول لل(ين أشركوا أين شركاؤكم ال(ين كندم تزهمون) يف سورة ا  عام وما ذكر 

 واملراد ن(ال(ين كفروا) هنا امليركون من أه  مكة ومن هلى دينهم.  
 واجدالن حر  (لن) لد كةا النفي فكا وا موقنني اب دفاء البعا.  
ول(لك جيء إت ال زهمهم مؤكاا ابلق م لةنقمل  فةهم أبشا منهح فا مر النايب صالى هللا هلةاه وسالم أبن يابلغهم هان هللا  

 اق  وخاطبهم ت(لك ت  ةال هلةهم أن ال يقولوا ما تلغناك ذلك. أن البعا و 
 ورلة (ق  تلى) معرتضة تني رلة (زهم ال(ين كفروا) ورلة (فلمنوا ابهلل ورسوله).  
 وحر  (تلى) حر  جوان لإلت ال خاو جبوان الكالم املنفي إلت اله.  
 ورلة (مث لدنبؤن كا هلمدم) ارتقاء يف اإلت ال.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ) للرتاخي الرتيب فإن إ باءهم كا هملوا أهم من إثبات البعا إذ هو العلة للبعا. و(مث 
واإل باء: اإلخبارح وإ باؤهم كا هملوا كناية هن حماسبدهم هلةه وجزايهم هما هملوكح فإن امزاء ي دلزم هلم اجملاازي تعملاه  

 تعاف (إلةنا مرجعهم فننبئهم كا هملوا). ال(ي جوزي هلةه فكان ح ول امزاء كنزلة إخبارك كا همله كقوله 
وه(ا وهةا وهتايا جبزاء سيء  ن املقام دلة  هلى أن هملهم سيء وهو تك(ي  الرسول صلى هللا هلةاه وسالم وإ كاار   

 ما دهاهم إلةه. 
 ورلة (وذلك هلى هللا ي ري) ت(ية ح والواو اهرتاضةة.  
من (لدبعاثن) مثا  قولاه (اهاالوا هاو أقارن للدقاوى) أي العاال أقارن للدقاوىح  واسم اإلشارة: إما هايا إف البعا املفهوم 

 وإما هايا إف معا امل(كور من مموأ (لدبعثن مث لدنبئون كا هملدم). 
وأخارب هناه ن(ي ااري) دون أن يقاال: واقاا  كماا قااال (وإن الااين لواقاا )ح  ن الكاالم لاارد إحاالدهم البعااا تعلاة أن أجاازاء  

ةدعاا(ر رعهااا فاا(كروا أبن الع ااري يف مدعااار  الناااس ال يع اار هلااى هللا وقااا قااال يف اآليااة ا خاارى (وهااو ام ااا تفرقاال ف
[) مان رلاة 8ال(ي يباأ اخللق مث يعةااك وهاو أهاون هلةاه) (فالمنوا ابهلل ورساوله والناور الا(ي أ زلناا وهللا كاا تعملاون خباري]

 امل مور رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم أبن يقوله. 
والفااء ف اةحة تف ااح هان شاارط مقاارح والدقاااير: فاإذا هلماادم ها(ك احل اج وتاا(كرس ماا حاا  تنظارايكم ماان العقاان ومااا  

سدنبؤون ته من أهمالكم فلمنوا ابهلل ورسوله والقرآنح أي تن ه.واملراد ابلنور الا(ي أ ازل هللا القارآنح وصاف أب اه  اور هلاى 
إياا  امل لون ابسدقامة ح ده وتالغه قال تعاف (وأ زلنا إلةكم  ورا مبةناا).  ور هلى طريقة االسدعارة   ه أشبه النور يف 

وأشبه النور يف اإلرشاد إف ال لو  القو، ويف ه(ا اليبه الثاين تياركه الكد  ال ماويةح قال تعااف (إان أ زلناا الداوراة فةهاا 
ت امليابه الشادهار القارآن تاني النااس كلهام اب لقاان هاى و ور)ح وقرينة االسدعارة قوله (الا(ي أ زلنااك)ح   اه مان مناسابا

امليدقة من اإل زال والدنزي  هر  ذلك امل لمون واملعا اون. وهو إ زال مازي أريا ته تبلةغ مراد هللا إف الرساول صالى هللا 
 لبقرة ويف آ ت كثرية. هلةه وسلمح وقا تقام هنا قوله تعاف (وال(ين يؤمنون كا أ زل إلةك وما أ زل من قبلك) يف سورة ا

وإمنا جع  اإلميان ت ا  القرآن داخال يف حةز فاء الدفري   ن ماا قبا  الفااء تاامن أدام كا(توا ابلقارآن مان قولاه (ذلاك  
أب ه كا ال  تاةهم رسالهم ابلبةناات فقاالوا أتيار يهااينا) كماا قاال املياركون مان أها  مكاة واإلمياان ابلقارآن ييام  اإلمياان 

 وله تعاف (والنور ال(ي أ زلناك) شامال ملا سبق الفاء من قوله (زهم ال(ين كفروا أن لن يبعثوا) اخل. ابلبعا فكان ق
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ويف قولااه (الاا(ي أ زلنااا) الدفااات ماان الغةبااة إف املاادكلم لااز دة الرتغةاا  يف اإلميااان ابلقاارآن تاا(كريا أب ااه مناازل ماان هللا  ن   

 معادك من ضمري الغاي ح ولدقوية داهي امل مور.  ضمري الدكلم أشا داللة هلى
 ورلة (وهللا كا تعملون خبري) ت(ية  مملة (فلمنوا ابهلل ورسوله) يقداي وهاا إن آمنوا ووهةاا إن مل يؤمنوا.  
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ساام ويف ذكاار اساام اماللااة إظهااار يف مقااام اإلضاامار لدكااون امملااة م اادقلة جاريااة ماارى املثاا  والكلاام امواماا ح و ن اال 
الظاهر أقوى داللة من الامري السدغنايه هن ت ل  املعاد.وفةاه مان ترتةاة املهاتاة ماا يف قاول اخللةفاة  أماري املاؤمنني أيماركم 

 تك(ا  . 
واخلبااااري: العلااااةمح وجاااايء هنااااا ت اااافة (اخلبااااري) دون: الب ااااريح  ن مااااا يعلمو ااااه منااااه حم وسااااات ومنااااه غااااري حم وسااااات   

عااح فعلاق ابلوصاف الااال هلاى تعلاق العلام اإلهللااي ابملوجاودات كلهااح  اال  قولاه فةماا كاملعدقااتح ومنهاا اإلمياان ابلب
تقام وهو ال(ي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وهللا كا تعملون ت ري) فإن لكفر الكافرين وإمياان املاؤمنني آاثرا ظااهرة 

 حم وسة فعلقل ابلوصف الاال هلى تعلق العلم اإلهللاي اب  وسات. 
معكم لةوم امم ) مدعلق تفع  (لدنبؤن كا هلمدم) الا(ي هاو كناياة هان (جتاازون) هلاى تكا(يبكم ابلبعاا فةكاون (يوم ح 

 من يام ما أمر النيب صلى هللا هلةه وسلم أبن يقوله هللام اتدااء من قوله تعاف (ق  تلى وريب لدبعثن). 
 وهللا كا تعملون خبري). والامري امل درت يف (حمعكم) هايا إف اسم اماللة يف قوله ( 
 ومعا (حمعكم) حم  املخاطبني وا مم من الناس كلهمح قال تعاف (ه(ا يوم الف   رعناكم وا ولني).  
 وحوز أن يراد امم  ال(ي يف قوله تعاف (أ    إل  ان أن لن ام  هظامه)ح وه(ا ز دة حتقةق للبعا ال(ي أ كروك.  
حوز أن يكون للدعلة ح أي حمعكم  ج  الةاوم املعارو  ابمما  املخ اوو. وهاو الا(ي  جا   والالم يف (لةوم امم ) 

 ر  الناسح أي يبعثكم  ج  أن حم  الناس كلهم للح انح فمعا (امم ) ه(ا غري معا ال(ي يف (حمعكم). 
 فلةم ه(ا من تعلة  الييء تنف ه ت  هو من قبة  الد نةم.   
م كعا (يف) هلى حنو ما قة  يف قوله تعاف (ال حلةها لوقدها إال هو)ح وقوله (  لةدين قامل حلةايت) وحوز أن يكون الال 

 وقول العرن: ماى ل بةلهح أي يف طريقه وهو طريق املوت. 
 وا ح ن هناي أن يكون الالم للدوقةلح وهي الاأ كعاا (هناا) كاالأ يف قاوهللام: كدا  لكا(ا مااني ماثالح وقولاه تعااف 

(أقاام ال ااالة لااالو  الياامم). وهااو اساادعمال يااال هلااى شاااة االقاارتان ولاا(لك ف ااروك كعااا (هنااا)ح ويفةااا هنااا: أداام 
 مموهون يف ا ج  املعني دون  خري ردا هلى قوهللام (لن يبعثوا)ح فةدعلق قوله (لةوم امم ) تفع  (حمعكم). 

ولاني واآلخارين) اخل. جعا  املركا  اإلضاايف لقباا لةاوم احليارح  (يوم امم ) هو يوم احلير. ويف احلايا (حما  هللا ا  
 قال تعاف (وتن(ر يوم امم  ال ري  فةه فريق يف امنة وفريق يف ال عري). 

 وقرأ اممهور (حمعكم) تةاء الغاي . وقرأ يعقون تنون العظمة.  
ني رلة (ومن يؤمن ابهلل ويعم  صااحلا  كفار هناه (ذلك يوم الدغاتن) اهرتاض تني رلة (مث لدنبؤن كا هملدم) كدعلقها وت 

 سةئاته) اهرتاضا يفةا هتوي  ه(ا الةوم تعرياا توهةا امليركني ابخل ارة يف ذلك الةوم: أي ت وء املنقل . 
باة واإلتةان ابسم اإلشارة يف مقام الامري لق ا االهدمام تدمةةزك أكما  يةةاز ما  ماا يفةاا اسام إشاارة البعةاا مان هلاو املرت 

 هلى حنو ما تقام يف قوله (ذلك الكدان) يف سورة البقرة. 
 والدغاتن: م ار غاتنة من ابن املفاهلة الاالة هلى ح ول الفع  من جا بني أو أكثر.  
 وحقةقة صةغة املفاهلة أن تال هلى ح ول الفع  الواحا من فاهلني فاكثر هلى وجه املياركة يف ذلك الفع .  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ي  ةنا دون حق قةمده الأ يعوض نا مثله. والغنب أن يع ى البا 
 فالغنب يؤول إف خ ارة الباي  يف تةعهح فل(لك ي لق الغنب هلى م لق اخل ران مازا مرسال كما يف قول ا هيى:           
الدغااااتن) ال يقبااا  الرشاااوة يف حكماااه                      وال يباااايل غااانب اخلاساااار فلة ااال ماااادة الدغااااتن يف قولاااه (ياااوم   

 م دعملة يف حقةقدها إذ ال تعارض حىت يكون فةه غنب ت  هو م دعم  يف معا اخل ران هلى وجه اجملاز املرس . 
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وأما صةغة الدفاه  فحملها رهور املف رين هلى حقةقدها من ح ول الفع  من جا بني فف روها أه  امنة غبنوا أه    

ا امناة وأها  جهانم أخا(وا جهانم قالاه ماهاا وقداادة واحل ان. فحما  القارطيب وغاريك كاالم هاؤالء النار إذ أه  امنة أخا(و 
ا مية هلى أن الدغاتن يثة  حلال الفريقني حبال مدبايعني أخ( أحامها الثمن الوايفح وأخ( اآلخر الثمن املغبونح يعين وقول 

قوله (وتئم امل اري) قريناة هلاى املاراد مان اماا بني وهلاى كاال  هقبه (ومن يؤمن ابهلل ويعم  صاحلا  كفر هنه سةئاته)ح إف
املعنةااني يكااون قولااه (وماان يااؤمن ابهلل ويعماا  صاااحلا) إف قولااه (وتاائم امل ااري) تف ااةال للفااريقنيح فةكااون يف اآليااة مااازا 

يابةه البلةاغ إذ الدقااير: ذلاك وتيبةه ومنثة ح فاجملاز يف مادة الغنبح والدمثة  يف صةغة الدغاتنح وهاو تيابةه مركا  كنزلاة الد
 يوم مث  الدغاتن. 

ومح  قلة  من املف رين  وهو ما ف ر كالم الراغ  يف مفرداته  وصر  اتن ه ةة صةغة الدفاه  هلى معا الكثرة وشااة  
 الفع   كما يف قولنا هافا  هللا وتبار  هللا  فدكون اسدعارةح أي خ ارة للكافرين إذ هم مناط اإل (ار. 

يف معا قوله تعاف (أولئك ال(ين اشرتوا الااللة ابهللااى فماا رحبال جتاارهتم) يف ساورة البقارةح وقولاه (  أيهاا الا(ين  وه(ا 
 آمنوا ه  أدلكم هلى جتارة تن ةكم من ه(ان ألةم) اآلية يف سورة ال ف. 

 ف ةغة الدفاه  م دعملة مازا يف كثرة ح ول الغنب للكثرة تفع  من     من مدعاد.  
والكالم هتايا للميركني ت وء حالدهم يف يوم امم ح إذ املعا: ذلك يوم غبنكم الكثري اليايا تقريناة قولاه قبلاه (فالمنوا  

 ابهلل ورسوله والنور ال(ي أ زلنا). والغاتن هللام هو هللا تعاف. 
ورسوله والقرآنح فوزان ه(ا الق ار ولوال ق ا ذلك ملا اقد ر هلى أن ذلك يوم تغاتن فإن فةه رحبا هظةما للمؤمنني ابهلل  

 وزان قوله (فما رحبل جتارهتم) وقول النيب صلى هللا هلةه وسلم: إمنا املفلم ال(ي يفلم يوم القةامة). 
وأفاد تعريف جزأي رلة (ذلك يوم الدغاتن) ق ار امل انا إلةاه أي ق ار جانم ياوم الدغااتن هلاى ياوم اممعاة املياار إلةاه   

ن قبةا  ق ار ال افة هلاى املوصاو  ق ارا ادهايةااح أي ذلاك ياوم الغانب ال أ م أساواقكم وال غريهااح ابسم اإلشارةح وهو م
 فإن هام أمهةة غنب الناس يف الا ةا جع  غنب الا ةا كالعام وجع  يوم القةامة منح را فةه جنم الغنب. 
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اف (ق  إن اخلاسارين الا(ين خ اروا أ ف اهم وأما الم الدعريف يف قوله (الدغاتن) فهي الم امنمح ومن ه(ا املعا قوله تع 
وأهلةهم يوم القةامة). وقوله يف ضاك (يرجون جتارة لن تبور). ه(ا هو املدعني يف تف ري ه(ك اآلياة وأكثار املف ارين مار ناا 

  مرا. ومل  دل  منها درا. وها أان ذا كادت ةاديح فع ى أن يق  للناظر كوق  القرا  من ال اديح وهللا اهللاادي.
(ومن يؤمن ابهلل ويعم  صااحلا  كفار هناه ساةئاته و اخلاه جناات جتاري مان حتدهاا ا داار خالااين فةهاا أتااا ذلاك الفاوز  

[) مع وفااة هلااى رلااة 10[) والاا(ين كفااروا وكاا(توا آب تنااا أولئااك أصااحان النااار خالاااين فةهااا وتاائم امل ااري]9العظااةم]
 له (وهللا كا تعملون خبري) ال(ي هو ت(ية . (فلمنوا ابهلل ورسوله) وهو تف ة  ملا أر  يف قو 

 و(من) شرطةة والفع  تعاها م دقب ح أي من يؤمن من امليركني تعا ه(ك املوهظة  كفر هنه ما فرط من سةئاته.  
 واملراد ابل ةئات: الكفر وما سبقه من ا همال الفاساة.  
ة يف كفاار. وغلاا  اساادعماله يف العفااو همااا ساالف ماان وتكفااري ال ااةئات: العفااو هاان املؤاخاا(ة نااا وهااو م ااار كفاار مبالغاا 

 ال ةئات وأصله: اسدعارة ال رت لإلزالة مث  الغفران أياا. 
 وا د   (صاحلا) هلى ال فة مل ار وهو مفعول م لق حم(و  تقايرك: همال صاحلا.  
إف الادكلم  ن مقااام إقبااال وقارأ انفاا  واتان هااامر وأتاو جعفاار ( كفار) و( اخلااه) تناون العظمااة هلاى االلدفااات مان الغةبااة  

 فناسبه ضمري املدكلم. 
 وقرأمها الباقون تةاء الغةبة هلى مقداى الظاهر  ن ضمري اماللة يؤذن تعناية هللا ن(ا الفريق.  
 ورلة (ذلك الفوز العظةم) ت(ية .  
فلام ي اد ةبوا هللاا(ك الااهوة ثبال  وقوله (وال(ين كفروا وك(توا)ح أي كفروا وك(توا من قب  واسدمروا هلى كفارهم وتكا(يبهم 

هللاااام أدااام أصاااحان الناااار. ولااا(لك جااايء يف جا ااا  اخلااارب هااانهم ابمملاااة االمسةاااة الاالاااة هلاااى الثباااات لعاااراقدهم يف الكفااار 
 والدك(ي . 

   
 

 4443صفحة : 
 
م  ما يفةاك اسم وجيء هللام ابسم اإلشارة لدمةزهم يةةزا ال يلدبم معه غريهم نم مث  قوله (أولئك هلى هاى من رنم)   

 اإلشارة من أن اسدحقاقهم ملالزمة النار انشئ هن الكفر والدك(ي  آب ت هللا وه(ا وهةا. 
 ورلة وتئم امل ري اهرتاض ت(يةلي لز دة هتوي  الوهةا.  
عاا أن [) اسادئنا  ا دقا  إلةاه ت11(ما أصان من م ةبة إال أبذن هللا ومن ياؤمن ابهلل يهاا قلباه وهللا تكا  شايء هلاةم] 

توهااا امليااركون كااا   اا  هللااام ماان الدغاااتن يااوم حماا  هللا الناااس يااوم احل ااان. ويياابه أن يكااون اساادئنافا تةا ةااا  ن هتايااا 
امليركني تةوم احل ان يثري يف  فوس املؤمنني الد اؤل هن اال د ا  من املياركني يف الاا ةا هلاى ماا يلقااك امل المون مان 

 أذى امل لمني وإصاتدهم يف أتاادم وأمواهللام والفدنة تةنهم وتني أزواجهم وأتنايهم.  إضرارهم ككة فإدم مل يكفوا هن
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فاملراد: امل اي  الأ أصاتل امل لمني من معاملة امليركني ف  ب هم هللا كا ي لةهم هن ذلك أبن هللا هامل كا يناهللام. وقال  
 مل لمون حقا ل ادم هللا هن امل اي   . القرطيب  قة  سب   زوهللاا أن الكفار قالوا لو كان ما هلةه ا

واخد ال امل اةبة يف اسادعمال اللغاة كاا يلحاق اإل  اان مان شار وضار وإن كاان أصا  فعلهاا يقاال كماا ي اة  اإل  ااان  
م لقا ولكن غل  إطال  فع  أصان هلى حلا  ال وءح وقا قة  يف قوله (ما أصااتك مان ح انة فمان هللا وماا أصااتك 

 أن إسناد اإلصاتة إف احل نة من قبة  املياكلة.  من سةئة فمن  ف ك)ح
 و  ةا امل ةبة لد ويلها ابحلادثة وتقام هنا قوله تعاف (أو ملا أصاتدكم م ةبة قا أصبدم مثلةها) يف سورة آل همران.  
ن أذن لاه إذا واإلذن: أصله إجازة الفع  ملن يفعلاه وأطلاق هلاى إابحاة الااخول إف البةال وإزالاة احل اان   اه ميادق ما  

مسا  كالماه. وهااو هناا م اادعار لدكاوين أساابان احلاوادث. وهاي ا ساابان الاأ تفاااي يف  ظاام العااادة إف وقاوأ واقعاااتح 
وهي من آاثر صن  هللا يف  ظام ه(ا العامل مان رتاط امل اببات أبسابانا ما  هلماه كاا تفااي إلةاه تلاك ا سابان فلماا كاان 

اح وكااان قاا جعاا  ذلااك كلاه أصااوال وفروهااا تعلمااه وحكمداهح أطلااق هلااى ذلااك هاو الاا(ي أوجااا ا سابان وأساابان أساابان
الدقاير والدكوين لفظ اإلذنح وامليانة ظاهرةح وها(ا يف معاا قولاه (ماا أصاان مان م اةبة يف ا رض وال يف أ ف اكم إال 

 يف كدان من قب  أن  ربأها). 
هقول امل لمني ابخد ار العبارة لااةق املقاام هان اإلطناان ومقداى ه(ك االسدعارة تقري  حقةقة الدقلبات الا ةوية إف  

يف تةان العل  وا سبانح و ن أكثر ذلك ال تبلغ إلةه هقول ا مة ت هولة. والق ا من ه(ا تعلاةم امل المني ال ارب هلاى 
شاؤودم كماا  ما يغلبهم من م اي  احلوادث لكةال تف  هزايمهم وال يهناوا وال يلهاةهم احلازن هان مهماات أماورهم وتااتري

 قال يف سورة احلايا (لكةال  سوا هلى ما فاتكم). 
ول(لك أهقبه هنا تقوله (ومن يؤمن ابهلل يها قلبه)ح أي يها قلبه هناما ت ةبه م ةبةح فح(  ها(ا املدعلاق لظهاورك مان  

قاار  مثلااه وتلااك ا  م ال ااةا  قااال (وال هتنااوا وال حتز ااوا وأ اادم ا هلااون إن كناادم مااؤمنني إن مي ااكم قاار  فقااا ماام القااوم 
  ااوهللاا تني الناس). 

واملعا: أن املؤمن مر ض اب خال  اإلسالمةة مدب  لوصا  هللا تعاف فهو ما  لف اد ا خال  من امزأ واهللال  يدلقاى  
ين إذا ماا ي اةبه مان م اةبة ابل ارب والدفكار يف أن احلةااة ال ختلااوا مان هاوارض مؤملاة أو مكاارة. قاال تعلاى (وتيار ال اااتر 

أصاتدهم م ةبة قالوا إان هلل وإان إلةه راجعاون أولئاك هلاةهم صالوات مان رنام ورمحاة وأولئاك هام املهدااون)ح أي أصاحان 
 اهللااى الكام    ه هاى مدلقى من الدعالةم اإلهللاةة احلق املع ومة من اخل   كقوله هنا (يها قلبه). 

اء إف ا مر ابلثبات وال رب هنا حلول امل اي    ه يلزم من هاى هللا وه(ا اخلرب يف قوله (ومن يؤمن ابهلل يها قلبه) إمي 
قل  املؤمن هنا امل ةبة ترغة  املؤمنني يف الثبات والد رب هنا حلو امل اي  فل(لك ذي  جبملة (وهللا تك  شيء هلةم) 

ح وماان أن هللا يهاااي قلااون فهااو تاا(ية  لل ملااة الااأ قبلهااا وارد هلااى مراهاااة رةاا  مااا تااامنده ماان أن امل اااي   ذن هللا
 املؤمنني للثبات هنا حلول امل اي  ومن ا مر ابلثبات وال رب هنا امل اي ح أي يعلم رة  ذلك. 

 وفةه كناية هن مازاة ال اترين ابلثوان  ن فاياة هلم هللا الأ هتم الناس هو الدخلق ورجاء الثوان ورف  الارجات.  
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 4444صفحة : 

 
[) ه اف هلاى رلاة (ومان ياؤمن ابهلل يهاا 12هللا وأطةعوا الرسول فإن تولةدم فإمناا هلاى رساولنا الابالغ املباني](وأطةعوا   

قلبه)  داا تاامنل أن املاؤمنني مدهةاؤون ل اهاة هللا ورساوله صالى هللا هلةاه وسالم فةماا يااهوادم إلةاه مان صااحل ا هماال  
دوكاا  املؤمنااون)ح و ن طلاا  ال اهااة فاارأ هاان حتقااق اإلميااان كمااا يف كمااا يااال هلةااه تاا(ية  الكااالم تقولااه (وهلااى هللا فلة

حايا معاذ  أن النيب صلى هللا هلةه وسلم ملا تعثه إف الةمن قال له: إ ك سد يت قوما أها  كداان فا ول ماا تااهوهم إلةاه 
هم أن هللا قاا فارض هلاةهم فادههم إف أن ييهاوا أن ال إله إال هللا وأن حمماا رسول هللا فإن هم أطاهوا لك ت(لك فا خرب 

 صافة  احلايا. 
 وتفري  (فإن تولةدم) حت(ير من ه ةان هللا ورسوله صلى هللا هلةه وسلم.  
 والدويل م دعار للع ةان وهام قبول دهوة الرسول.  
ح ومثلاه قولاه وحقةقة الدويل اال  ارا  هان املكاان امل ادقر فةاه واسادعري الداويل للع اةان تيانةعا لاه مبالغاة يف الدحا(ير مناه 

تعاااف يف خ ااان املااؤمنني (وإن تدولااوا ي اادبال قومااا غااريكم)ح وقااال (  أيهااا الاا(ين آمنااوا أطةعااوا هللا ورسااوله وال تولااوا هنااه 
 وأ دم ت معون). 

والدعريااف يف قولااه (رسااولنا) ابإلضااافة لق ااا تعظااةم شاا  ه أب ااه صاالى هللا هلةااه وساالم رسااول رن العاااملني. وهاا(ا الااامري  
 من الغةبة إف الدكلم يفةا تيريف الرسول تعز اإلضافة إف املدكلم. الدفات 

ومعا احل ر قوله (فإمنا هلى رساولنا الابالغ املباني) ق ار الرساول صالى هللا هلةاه وسالم هلاى كاون واجباه الابالغح ق ار   
زوم شايء آخار. وهاو موصو  هلى صفة فالرسول صلى هللا هلةه وسلم مق ور هلى لزوم الابالغ لاه ال يعااو ذلاك إف لا

ق اار قلاا  تناازيال هللااام يف حالااة الع ااةان املفااروض منزلااة ماان يعدقااا أن هللا لااو شاااء  ماا هم إف العماا  كااا أماارهم تااه إهللاااااب 
 لنفوسهم ابحلا هلى ال اهة. 

  ووصف (البالغ) ن(املبني)ح أي الواضح ه(ر للرساول صالى هللا هلةاه وسالم أب اه ادهاى ماا أمار تاه هلاى الوجاه ا كما 
 ق عا للمع(ر هن هام امدثال ما أمر ته. 

وابهدبار مفهوم الق ر رلة فإمنا هلى رسولنا البالغ املبني كا ل جوااب لليرط دون حاجة إف تقاير جوان تكاون ها(ك  
 امملة دلةال هلةه أو هلة له. 

 (وهلى هللا فلةدوك  املؤمنون).  (هللا ال إله إال هو) رلة معرتضة تني رلة (وأطةعوا هللا وأطةعوا الرسول) ورلة 
واسم اماللة مبداأ ورلة (ال إله هللا هو) خرب. وه(ا ت(كري للمؤمنني كا يعلمو ه. أي من آمن أبن هللا ال إله إال هو كان  

 حقا هلةه أن ي ةعه وأن ال يعب  كا ي ةبه يف جا   طاهة هللا من م اي  وأذى كما قال حبة  تن هاي:          
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 ل أابيل حةال أقدا  م لامااا                      هلاى أي جنا  كاان هللا م ارهي وحاوز أن تكاون رلاة (هللا ال إلاه ل  
إال هو) يف موق  العلي مملة (وأطةعوا هللا)ح وتفةا أياا تعلة  رلة (وأطةعوا الرسول)  ن طاهة الرسول ترج  إف طاهاة 

 هللا).  هللا قال تعاف (من ي   الرسول فقا أطاأ
وافددا  امملة ابسم اماللة إظهار يف مقاام اإلضامار إذ مل يقا  هاو ال إلاه إال هاو السدحااار هظماة هللا تعااف كاا  وياه  

 اسم اماللة من معاين الكمالح ولدكون امملة م دقلة تنف ها فدكون جارية مرى ا مثال والكلم اموام . 
 ف هلى (وأطةعوا هللا) فهو يف معا: وتوكلوا هلى هللاح فإن املؤمنني يدوكلون هلى [) ه13(وهلى هللا فلةدوك  املؤمنون] 

 هللا ال هلى غريك وأ دم مؤمنون فدوكلوا هلةه. 
 وتقا، اجملرور إلفادة االخد اوح أي أن املؤمنني ال يدوكلون إال هلى هللا.  
ت ا هلى قلونم وتثبةدا لنفوساهم كاةال أيسافوا مان إهاراض وجيء يف ذلك ت ةغة أمر املؤمنني ابلدوك  هلى هللا دون غريك ر  

 امليركني وما ي ةبهم منهم وأن ذلك لن يارهم. 
فإن املؤمنني ال يعدزون نم وال يدقوون أبمثاهللامح  ن هللا أمرهم أن ال يدوكلوا إال هلةهح وفةه إي(ان أبدم ال خيالفون أمار هللا  

 وذلك يغةظ الكافرين. 
اماللة يف قوله (وهلى هللا فلةدوك  املؤمنون) إظهار يف مقام اإلضمار لدكون امملة م ادقلة فد اري م ارى  واإلتةان ابسم 

املث ح ول(لك كان إظهار لفظ (املؤمنون) ومل يق : وهلى هللا فلةدوكلواح وملاا يف (املؤمناون) مان العماوم الياام  للمخااطبني 
 وغريهم لةكون معا الدمثة . 

   
 

 4445صفحة : 
 
(  أيهاااا الااا(ين آمناااوا إن مااان أزواجكااام وأوالدكااام هااااوا لكااام فاحااا(روهم وإن تعفاااوا وت ااافحوا وتغفاااروا فاااإن هللا غفاااور   

 [) إقبال هلى خ ان املؤمنني كا يفةاهم كماال وحنبهم ما يفدنهم. 14رحةم]
ة أسالموا وأرادوا أن أيتاوا أخرج الرتم(ي  هن اتن هبااس أن رجاال سا له هان ها(ك اآلياة فقاال: هاؤالء رجاال مان أها  مكا 

النيب صلى هللا هلةه وسالم فا   أزواجهام وأوالدهام أن يااهوهمح فلماا أتاوا النايب صالى هللا هلةاه وسالم  أي تعاا مااة وجااء 
معهم أزواجهم وأوالدهم  ورأوا الناس قا فقهوا يف الاين  أي سبقوهم ابلفقه يف الاين لدا خر هاؤالء هان اهللا ارة فهماوا أن 

هلاااى ماااا ت اااببوا هللاااام حاااىت سااابقهم النااااس إف الفقاااه يف الااااين فااا  زل هللا هااا(ك اآلياااة  أي حاااىت قولاااه (وإن تعفاااوا يعااااقبوهم 
 وت فحوا وتغفروا فإن هللا غفور رحةم)  . وهو ال(ي اقد ر هلةه الواحاي يف أسبان النزول ومقدااك أن اآلية ما ةة). 

ل ابملاينة يف ش ن هو  تن مالك ا ش عي كاان ذا أها  وولاا وهن ه اء تن ي ار واتن هباس أياا أن ه(ك اآلية  زل 
فكاان إذا أراد الغازو تكااوا إلةاه ورققااوك وقاالوا: إف مان تاااهناح فاري  هللااام فةقعاا هان الغاازو. وشاكا ذلااك إف النايب صاالى هللا 
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ساب   زوهللااا صااد  أن  هلةه وسلم فنزلل ه(ك اآلية يف ش دم. فه(ك اآلية م د  فة اسدئنافا اتدااايةا ويكاون موقعهاا ها(ا 
 كان هق  ما  زل قبلها من ه(ك ال ورة. 

واملناسبة تةنها وتني اآلية الأ قبلها  ن كلدةهما ت الةة هلاى ماا أصاان املاؤمنني مان غام مان معاملاة أهااايهم إ هام ومان  
 احنرا  تعمل أزواجهم وأوالدهم هلةهم. 

اآليااة اتدااااء إقبااال هلااى خت ااةع املااؤمنني ابخل ااان تعااا وإذا كا اال ال ااورة كلهااا مكةااة كمااا هااو قااول الاااحا  كا اال   
قااء حق الغرض ال(ي اتدايل ته ال ورة هلى هادة القرآن يف تعقة  ا غراض أبضاادها من ترغةا  أو ترهةا ح وثنااء 
ا أو مااالمح أو حنااو ذلااك لةااوىف ال رفااان حقةهماااح وكا اال تنبةهااا للم االمني  حااوال يف هااايالهتم قااا ختفااى هلااةهم لة خاا(و 
ح(رهمح وه(ا هو املناس  ملا قب  اهللا رة كان امل لمون ككة ممدزجني م  املياركني توشاايج الن ا  وال اهر والاوالء فلماا 
انصبهم امليركون العااء ملفارقدهم دينهم وأضمروا هللام احلقا وأصبحوا فريقني كان ك  فريق غري خال من أفراد مدفاوتني يف 

اينح ويف أواصر القراتاة وال اهرح وقاا تلاغ العاااء إف داياة طرفاه فدنااحمل أماماه رةا  املاادة تبعا للدفاوت يف صالتة ال
 ا واصر فة بح ا شا قراب أشا مارة هلى قريبه من مارة البعةا. 

ف يقظال ها(ك اآلياة املاؤمنني لائال يغارهم أها  قاراتدهم فةمااا تاوهم مان جا ا  غارورهم فةكاون ضارهم أشاا هلاةهم ويف هاا(ا  
ة للااااين وللم ااالمني ولااا(لك قاااال تعااااف (فاحااا(روهم) ومل أيمااار أبن يااااروهمح وأهقباااه تقولاااه (وإن تعفاااوا اإليقااااظ م ااالح

 وت فحوا وتغفروا فإن هللا غفور رحةم)ح رعا تني احل(ر وتني امل املة وذلك من احلزم. 
االسام لةادمكن ماامون ها(ا و(من) تبعةاةة. وتقا، خرب (إن) هلى امسها لالهدماام نا(ا اخلارب وملاا فةاه مان تياويق إف  

اخلرب يف ال(هن أس يكن ملا فةه من الغراتة وا مهةة. وقا تقام مثله هنا قوله تعاف (ومن الناس من يقول آمنا ابهلل وابلةوم 
 اآلخر) يف سورة البقرة. 

قاا مااى ذلاك هناا وهاو وصف من العااوة توزن فعول كعا فاه  فل(لك لزم حالة اإلفراد والدا(كري إذا كاان وصافاح و  
قولاه تعااف (فاإن كااان مان قاوم هاااو لكام) يف ساورة الن اااء. ف ماا إذا أرياا مناه معااا االمسةاة فة ااتق مااا أجاري هلةاهح قااال 

 تعاف (يكو وا لكم أهااء). 
واإلخبار هن تعمل ا زواج وا والد أبدم هاو حوز أن  م  هلى احلقةقة فإن تعاهم قا يامر هااوة لزوجه وتعاهم  

 تويه من جراء املعاملة كاا ال يارو  هنااك ما  خباثاة يف الانفم وساوء تفكاري فة اري هااوا ملان حقاه أن يكاون لاه صاايقاح 
 ويكثر أن  يت ه(ك العااوة من اخدال  الاين ومن اال دماء إف ا هااء. 

لة ا هااء كما قة  يف املثا  يفعا  وحوز أن يكون هلى معا الديبةه البلةغح أي كالعاو يف املعاملة كا هو من ش ن معام 
 اماه  تنف ه ما يفع  العاو لعاوك. وه(ا من اسدعمال اللفظ يف حقةقده ومازك. 

   
 

 4446صفحة : 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وه ااف هلااى قولااه (فاحاا(روهم) رلااة (وإن تعفااوا وت اافحوا) إف آخرهااا ه ااف االحاارتاس   ااه إذا كااان العفااو م لااواب   
كون إال تعا ح ول ال(   فإن هاام املؤاخا(ة هلاى مارد ظان العاااوة أجاار ابل لا  ففهام حمبواب إف هللا تعاف وهو ال ي

النهاي هاان معاملاة ا زواج وا  باااء معاملااة ا هاااء  جاا  إحاااس العاااوةح تاا  املق اود ماان الدحاا(ير الداوقي وأخاا( احلة ااة 
ا هلى ذلك الظن معاملة من صار منه ما التدااء املؤاخ(ةح ول(لك قة   احلزم سوء الظن ابلناس  ح أي لكن دون أن يب

 ظننل ته قال تعاف (إن تعمل الظن إمث) وقال (أن ت ةبوا قوما جبهالة فد حبوا هلى ما فعلدم اندمني). 
 والعفو: تر  املعاقبة هلى ال(   تعا االسدعااد هللاا. ولو م  توتة .  
 تة . وال فح: اإلهراض هن امل(  ح أي تر  هقاته هلى ذ به دون الدو  
 والغفر: سرت ال(   وهام إشاهده.  
وامم  تةنها هنا إمياء إف ترات  آاثر ه(ك العااوة وما تقداةه آاثرها من ه(ك املعامالت الثالث. وح(  مدعلق ا فعال  

هماوم الثالثة لظهور أن املراد من أوالدكم وأزواجكم فةما ي اار مانهم مماا ياؤذيكمح وحاوز أن يكاون حا(  املدعلاق إلرادة 
 الرتغة  يف العفو. 

وإمنا يعفو املرء وي فح ويغفر هن امل(   إذا كان ذ به مدعلقا حبق ذلك املرء ون(ك ا فعال امل(كورة هنا م لقاة ويف أدلاة  
 اليريعة تقةةاات هللاا. 

دقااير وأن تعفاوا ورلة (فإن هللا غفور رحةم) دلة  جاوان اليارط ا ا(و  املاؤذن ابلرتغةا  يف العفاو وال افح والغفار فال 
وت اافحوا وتغفااروا  اا  هللا ذلااك ماانكم  ن هللا غفااور رحااةمح أي للاا(ين يغفاارون ويرمحااونح وراا  وصااف رحااةم اخل ااال 

 الثالث. 
[) تا(ية   ن فةاه تعماةم أحاوال ا والد تعاا أن ذكار حاال خااو 15(إمنا أموالكم وأوالدكم فدنة وهللا هناك أجر هظةم] 

 تبعاهم. 
وال  دا مل ييملها طل  احل(ر وال وصف العااوة. وقام ذكر ا موال هلى ا والد  ن ا موال مل يدقام وأدمج فةه ا م 

 ذكرها  ال  ا والد. 
ووجه إدماج ا موال هنا أن امل لمني كا وا قا أصةبوا يف أمواهللام من امليركني فغلبوهم هلاى أماواهللام ومل تا(كر ا ماوال يف   

رض هاو الدحا(ير مان أشاا ا شاةاء ات ااال نام وهاي أزواجهام وأوالدهام. و ن فدناة هاؤالء ماااهفة اآلية ال ااتقة  ن الغا
 ن الااااهي إلةهااا يكااون ماان أ ف ااهم وماان م اااهي اآلخاارين وت ااويلهم. وجاارد هاان ذكاار ا زواج هنااا اكدفاااء لااللااة فدنااة 

جارأهتن هلاى الد اوي   زواجهان ماا  اولناه  ا والد هلةهن تااللة فحوى اخل انح فإن فدندهن أشا مان فدناة ا والد  ن
 منهم أشا من جرأة ا والد. 

والق ر امل دفاد من (إمنا) ق ر موصو  هلى صفةح أي لة ل أموالكم وأوالدكم إال فدناة. وهاو ق ار ادهاايي للمبالغاة  
لمني وأوالدهم هن االت ا  يف كثرة مالزمة ه(ك ال فة للموصو  إذ ينار أن ختلو أفراد ه(ين النوهنيح ومها أموال امل 

 ابلفدنة ملن يدلبم نما. 
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واإلخبااار ن(فدنااة) للمبالغااة. واملااراد: أداام سااب  فدنااة سااواء سااعوا يف فعاا  الفاانت أم مل ي ااعوا. فااإن اليااغ  ابملااال والعنايااة  
 اب والد فةه فدنة. 

نح واالكدفااء وهاو مان اإلحاازح وفةهاا ففي ه(ك اآلية من خ وصةات هلم املعاين الد(ية  واإلدماجح وكالمها مان اإلطناا 
اإلخبار ابمل ار وهو(فدنة)ح واإلخبار ته من املبالغة فه(ك أرتعة من ا  نات البايعةةح وفةها الق رح وفةها الدعلة ح وهاو 

 من خ وصةات الف  ح وقا يعا من حم نات الباي  أياا فدلك سل خ وصةات. 
 شدملل هلى الد(ية  والدعلة  وكالمها من مقداةات الف  . وف لل ه(ك امملة هن الأ قبلها  دا ا 
والفدنااة: اضاا ران الاانفم وحريهتااا ماان جااراء أحااوال ال تالياام ماان هرضاال لااهح وتقااام هنااا قولااه تعاااف (والفدنااة أشااا ماان  

 القد ) يف سورة البقرة. 
اممعاة حاىت جااء احل ان واحل اني أخرج أتو داود هن ترياة قاال: (إن رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم كاان خي ا  ياوم  

يعثران ويقومان فنزل رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم هن املنرب ف خ(مها وج(نما مث قرأ  إمنا أموالكم وأوالدكم فدنة  . وقال  
 رأيل ه(ين فلم أصربح مث أخ( يف خ بده  . 

وأكارك احلاق. فقاال همار: ماا ها(ا? وذكر اتن ه ةة: أن همر قال حل(يفة: كةف أصبحل فقاال: أصابحل أحا  الفدناة  
 فقال: أح  ولاي وأكرك املوت. 
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وقولاه (وهللا هناااك أجار هظااةم) ه ااف هلاى رلااة (إمنااا أماوالكم وأوالدكاام فدنااة)  ن قولاه (هناااك أجاار هظاةم) كنايااة هاان   

اة هللا إن كااان يف ذلااك ت ااوي . اماازاء هاان تلااك الفدنااة ملاان ي اااتر  ف ااه هلااى مراجعااة مااا ت ااوله ماان االحناارا  هاان مرضاا
وا جر العظةم هلى إه اء حق املال والرأفة اب والدح أي وهللا يؤجركم هلةها. لقول النيب صلى هللا هلةه وسالم  مان اتدلاى 

 من ه(ك البنات تييء وكن له سرتا من النار  . ويف حايا آخر  إن ال رب هلى سوء خلق الزوجة هبادة  . 
  ه(ا املعا منها ما رواك ح(يفة فدنة الرج  يف أهله وماله تكفرها ال الة وال اقة. وا حاديا كثرية يف 
[) فااء ف اةحة 16(فاتقوا هللا ما اسد عدم وامسعاوا وأطةعاوا خاريا   ف اكم ومان ياو  شاح  ف اه ف ولئاك هام املفلحاون] 

معاملة ا والد وا زواج وم ار  يف ا موال وتفري  هلى ما تقامح أي إذا هلمدم ه(ا فاتقوا هللا فةما ح  من الدقوى يف 
فال ي اكم ح  ذلك واليغ  ته هن الواجباتح وال خيرجكم الغاا  وحناوك هان حاا العاال املا مور تاهح وال حا  املاال 
هان أداء حقاو  ا ماوال وهاان طلبهاا مان وجاوك احلااالل. فاا مر ابلدقاوى شاام  للدحاا(ير املدقاام وللرتغةا  يف العفاو كمااا 

 هاا ذلك.  تقام وملا
 واخل ان للمؤمنني.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



وحاا(  مدعلااق (اتقااوا) لق ااا تعمااةم مااا يدعلااق ابلدقااوى ماان رةاا  ا حااوال املاا(كورة وغريهااا وتاا(لك يكااون هاا(ا الكااالم   
 كالد(ية   ن مامو ه أهم من مامون ما قبله. 

ا هلى إرضاء شهوة الانفم يف  وملا كا ل الدقوى يف ش ن امل(كورات وغريها قا يعرض ل احبها الدق ري يف إقامدها حرص 
 كثري من أحوال تلك ا شةاء زيا  كةا ا مر ابلدقوى تقوله (ما اسد عدم). 

(وما) م ارية ظرفةةح أي ماة اسد اهدكم لةعم ا زمان كلها ويعم ا حوال تبعا لعموم ا زمان ويعام االساد اهاتح فاال  
ظرفا لالسد اهة لئال يق روا ابلدفريط يف شيء ي د ةعو ه فةما يدخلوا هن الدقوى يف شيء من ا زمان. وجعلل ا زمان 

أمااروا ابلدقااوى يف شاا  ه مااا مل خياارج هاان حااا االسااد اهة إف حااا امليااقة قااال تعاااف (يريااا هللا تكاام الة اار وال يريااا تكاام 
 الع ر). 

 ا هللام. فلةم يف قوله (ما اسد عدم) ختفةف وال تيايا ولكنه هال. وإ  ا . ففةه ما هلةهم وفةه م 
روى البخااري هان جااتر تاان هباا هللا قاال: ابيعال رسااول هللا صالى هللا هلةاه وسالم هلااى ال ام  وال اهاة فلقناين:  فةمااا   

 اسد عل  ح وهن اتن همر كنا إذا ابيعنا النيب صلى هللا هلةه وسلم هلى ال م  وال اهة يقول لنا (فةما اسد عل). 
) مااان ه اااف اخلااااو هلاااى العاااام لالهدماااام تاااهح و ن الدقاااوى تدباااادر يف تااار  وه ااف (وامسعاااوا وأطةعاااوا) هلاااى (اتقاااوا هللا 

املنهةاات فإداا ميادقة مان وقاى. فدقاوى هللا أن يقاي املارء  ف اه مماا دااك هللا هناهح وملاا كاان تار  املا مورات فةاؤول إف إتةاان 
ه   وصاه اهدمامااا تكاال ا ماارين املنهةااتح  ن تار  ا ماار منهاي هنااه إذ ا مار ابليايء دااي هان ضاااك. كاان الد اريح تاا

 لدح   حقةقة الدقوى اليرهةة وهي اجدنان املنهةات وامدثال امل مورات. 
 واملراد: امسعوا هللاح أي أطةعوا ابل م  للرسول صلى هللا هلةه وسلم وطاهده.  
لاك وساةلة الدقاوى قاال تعااف وا مر ابل م  أمر يدلقى اليريعة واإلقبال هلى مساأ مواهظ النيب صلى هللا هلةاه وسالم وذ 

 (فبير هبادي ال(ين ي دمعون القول فةدبعون أح نه). 
 وه ف هلةه (وأطةعوا): أي أطةعوا ما مسعدم من أمر ودي.  
 وه ف (وأ فقوا) خت ةع تعا خت ةع فإن اإل فا  مما أمر هللا ته فهو من امل مورات.  
لدحاريمل هلاى اإل فاا  كرتبدةاه وها(ا مان االهدماام ابلنزاهاة مان فدناة وصةغة ا مر تيدم  واج  اإل فا  واملناون ففةاه ا 

 املال الأ ذكرت يف قوله (إمنا أموالكم وأوالدكم فدنة). 
وا د اا  (خااريا) هلااى ال اافة مل ااار حماا(و  دل هلةااه (أ فقااوا). والدقاااير: إ فاقااا خااريا   ف ااكم. هاا(ا قااول الك ااايي  

أخااريح وهااو حماا(و  اهللاماازة لكثاارة االساادعمالح أي اإل فااا  خااري لكاام ماان  والفااراء فةكااون (خااري) اساام تفاااة . وأصااله:
 اإلم ا . وهن سةبويه أ ه من ون هلى أ ه مفعول ته لفع  مامر دل هلةه (أ فقوا). والدقاير: ايدوا خريا   ف كم. 

 ورلة (ومن يو  شح  ف ه ف ولئك هم املفلحون) ت(ية .  
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ي مان صاةغ العماوم: أي كا  مان ياو  شاح  ف اه والعماوم ياال هلاى أن (مان) ماراد ناا جانم ال و(من) اسم شرط وه  

شخع معني وال طايفةح وه(ا ح  اقدااك حرو أكثر الناس هلى حفظ املال وادخارك واإلقالل من  ف  الغري ته وذلك 
 احلرو ي مى اليح. 

هلاى املارء اإل فاا  فةماا أمار هللا تاه فقاا وقاي شاح  ف اه  واملعا: أن اإل فا  يقي صاحبه من اليح املنهي هنه فإذا ي ار 
 وذلك من الفال . 

وملا كان ذلك فالحا هظةما جيء يف جا به ت ةغة احل ر ت ريقة تعريف امل ناح وهو ق ر جنم املفلحاني هلاى جانم  
م  ازل اآلن فاال  ال(ين وقوا شاح أ ف اهمح وهاو ق ار ادهاايي للمبالغاة يف حتقاق وصاف املفلحاني الا(ين وقاوا شاح أ ف اه

 غريهم كنزلة العام. 
وإضافة (شح) إف النفم لإلشاارة إف أن الياح مان طبااأ الانفم فاإن النفاوس شاحةحة اب شاةاء ا بباة إلةهاا قاال تعااف  

 (وأحارت ا  فم اليح). 
حةح ختياى ويف احلايا ملا سئ  رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم هن أفاا  ال ااقة قاال:  أن ت اا  وأ ال صاحةح شا 

الفقر و م  الغا. وأن ال تاأ حىت إذا تلغل احللقوم قلال لفاالن كا(ا ولفاالن كا(ا وقاا كاان لفاالن  وتقاام  ظاري (ومان 
 يو  شح  ف ه ف ولئك هم املفلحون) يف سورة احلير. 

ياااااز [ هاااااامل الغةااااا  والياااااهادة العز 17(إن تقرضاااااوا هللا قرضاااااا ح ااااانا ياااااااهفه لكااااام ويغفااااار لكااااام وهللا شاااااكور حلاااااةم] 
[) اسدئنا  تةاين انشئ هن قوله (وأ فقوا خريا   ف كم)ح فإن مااهفة امزاء هلى اإل فا  م  املغفرة خاري 18احلكةم]

هظاةمح ونا(ا املوقا  يعلاام ال اام  أن القارض أطلاق هلااى اإل فاا  املا مور تاه إطالقااا ابالسادعارةح واملق اود االهدنااء تفااا  
 اإل فا  امل مور ته. 

فةعااا أن جعاا  خااريا جعاا  سااب  الفااال  وهاار  أب ااه قاارض ماان العبااا لرتااه وكفااى ناا(ا ترغةبااا وتل فااا يف  اهدمامااا مكااررا 
ال ل  إذ جع  املنفق ك  ه يع ي هللا تعاف ماال وذلك مان معاا اإلح اان يف معاملاة العباا رتاه وقاا تةناه النايب صالى هللا 

وال االم:  أخاربين هان اإلح اان فقاال النايب صالى هللا هلةه وسلم يف حاايا جربيا  إذ قاال جربيا  للنايب هلةهماا ال االة 
هلةه وسلم:  اإلح ان أن تعبا هللا ك  ك تاراك فاإن مل تكان تاراك فإ اه يارا   فمماا ينااوي حتال معاا هباادة هللا هباادة مان 

 يراك أن ي ديعر العبا أن امدثال أمر رته ابإل فا  امل مور ته منه ك  ه معاملة تني مقرض وم دقرض. 
 تقام ذلك هنا قوله تعاف (من ذا ال(ي يقرض هللا قرضا ح نا فةااهفه له أضعافا كثرية) يف سورة البقرة.  وقا 
وقرأ اممهور (يااهفه) أبلاف تعاا الاااد وقارأ اتان كثاري واتان هاامر ويعقاون (يااعفه) تدياايا العاني مااارأ ضاعفح   

 ومها كعا واحا وهو لفظي الاعف. 
ف تك اار الااااد وهااو مثاا  الياايء يف الاا(ات أو ال اافة. وت ااا  كثاا  وتعاااك أمثااال كمااا قااال واملااااهفة: إه اااء الاااع 

 تعاف (أضعافا كثرية). 
 وجع  اإل فا  سب  للغفران كما قال النيب صلى هللا هلةه وسلم  ال اقة ت فئ اخل ا  كما ي فئ املاء النار  .  
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لاق الياكر فةاه هلاى امازاء ابخلاري هلاى فعا  ال ااحلات تيابةها واليكور: فعول كعا فاه  مبالغةح أي كثاري الياكر وأط 
لفعاا  املدفااا  ابماازاء تيااكر املاانعم هلةااه هلااى  عمااة وال  عمااة هلااى هللا فةمااا يفعلااه هبااادك ماان ال اااحلات. فإمنااا  فعهااا 

ف امي    ف هم ولكن هللا تفاا  تا(لك حثاا هلاى صاالحهم فرتا  هللاام الثاوان ابلنعاةم هلاى تزكةاة أ ف اهمح وتل اف هللاام
 ذلك الثوان شكرا وجع   ف ه شاكرا. 

وقا أوم  إف ه(ا املق ا إتباأ صافة (شاكور) ت افة (حلاةم) تنبةهاا هلاى أن ذلاك مان حلماه تعباادة دون حاق هللاام هلةاه  
 سبحا ه. 

هةاا  وأمااا وصااف ن(هااامل الغةاا  واليااهادة العزيااز احلكااةم) فددمااةم للداا(كري تعظمااة هللا تعاااف ماا  مناساابدها للرتغةاا  والرت  
ال(ين اشدملل هلةهما اآل ت ال اتقة كلها  ن العامل اب فعال ظاهرها وخفةها ال يفةال شاةئا مان امازاء هلةهاا كاا رتا  

 هللااح و ن العزيز ال يع زك شيء. 
و(احلكاةم): املوصاو  ابحلكمااة ال يااأ معاملااة النااس كااا يقدااةه احلكماة ماان وضا  ا شااةاء مواضاعها و ااوط ا ماور كااا  

   حقايقها. يناس
 واحلكةم فعة  كعا: ا كمح أي املدقن يف صنعه ومعاملده ومها معا من صفاته تعاف فهو وصف جام  للمعنةني.  
 ت م هللا الرمحن الرحةم  
 سورة ال ال   
   
 

 4449صفحة : 
 
وكد  ال انة: ساورة ال اال  سورة (  أيها النيب إذا طلقدم الن اء) اخل شاهل ت مةدها يف امل احف ويف كد  الدف ري   

 ومل ترد ت مةدها ن(ا يف حايا هن رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم موسوم ابلقبول. 
وذكر يف اإلتقان أن هبا هللا تن م عود مساها سورة الن اء الق رى أخ(ا مما أخرجه البخاري وغريك هن مالك تان هاامر  

ام  املدوىف هنها تعدا أق ى ا جلني  أي أج  وضا  احلما  إن كاان قال: كنا هنا هبا هللا تن م عود ف(كر هناك أن احل
أكثر من أرتعة أشهر وهيرح وأج  ا رتعة ا شهر وهير  فقال: أجتعلون هلةها الدغلةظ وال جتعلون هلةها الرخ ة لنزلل 

لااااودي إ كااار أن سااورة الن اااء الق اارى تعااا ال ااوف (وأوالت ا محااال أجلهاان أن ياااعن محلهاان) اك. ويف االتقااان هاان ا
تاهى ه(ك ال ورة ابلق رى للدنزك هن وصف القارآن ت افة  قاع وردك اتان ح ار أبن الق ار أمار   ايب أي لاةم مياعرا 
تاانقع هلااى اإلطااال . واتاان م ااعود وصاافها ابلق اارى احاارتازا هاان ال ااورة امليااهورة ابساام سااورة الن اااء الااأ هااي ال ااورة 

لناااس اتقااوا رتكاام الاا(ي خلقكاام ماان  فاام واحاااة). وأمااا قولااه ال ااوف فهااو صاافة الراتعااة يف امل ااحف الااأ أوهللاااا (  أيهااا ا
ملوصو  حم(و  أي تعا ال ورة ال وف يعين سورة البقرة  دا أطول ساور القارآن ويدعاني أن ذلاك مارادك  ن ساورة البقارة 
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 اوف مان مقاتلدهاا ت اورة الن ااء هي الأ ذكرت فةها هاة املدوىف هنها. وقا يدوهم أن ساورة البقارة ت امى ساورة الن ااء ال
 الق رى يف كالم اتن م عود. ولةم ك(لك كما تقام يف سورة الن اء. 

 وهي ما ةة ابالتفا .  
 وهاد آيها اثندا هيرة آية يف هاد ا كثر. وهاها أه  الب رة إحاى هيرة آية.  
 ل تعا سورة اإل  ان وقب  سورة البةنة. وهي معاودة ال ادسة والد عني يف ترتة   زول ال ور هنا جاتر تن زيا  زل 
وسب   زوهللاا ما رواك م لم هن طريق اتن جريج هن أيب الازتري أ اه مسا  هباا الرمحاان تان أميان ي ا ل اتان همار كةاف تارى  

يف الرجا  طلاق امرأتاه حايااا فقاال طلاق اتان همار امرأتاه حايااا هلاى ههاا رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم ف ا ل همار 
صلى هللا هلةه وسلم فقال له: لرياجعهاح فردها وقال: إذا طهرت فلة لق أو لةم ك. قال اتن همر وقارأ النايب: رسول هللا 

 (  أيها النيب إذا طلقدم الن اء ف لقوهن لعاهتن). 
وقاال  وظاهر قوله وقرأ النيب صلى هللا هلةه وسلم اخل. إدا  زلل هلةه ساهدئ(. و دم  أن تكون  زلل قب  ه(ك احلادثاة. 

الواحااي هان ال ااي: أداا  زلاال يف قااةة طاال  اتان هماار وهان قداادة أداا  زلال ت ااب  أن النايب صالى هللا هلةاه وساالم 
 طلق حف ة ومل ي ح. وجزم أتو تكر تن العريب أبن شةئا من ذلك مل ي ح وأن ا صح أن اآلية  زلل تةاان ليرأ مبداإ. 

  
 أغراضها  
اياااا أحكاااام ال اااال  وماااا يعقباااه مااان العااااة واإلرضااااأ واإل فاااا  واإلساااكان. تدمةماااا الغااارض مااان آ ت هااا(ك ال اااورة حت  

 لألحكام امل(كورة يف سورة البقرة. 
 واإلمياء إف حكمة شرأ العاة والنهي هن اإلضرار ابمل لقات والداةةق هلةهن.  
 واإلشهاد هلى الد لةق وهلى املراجعة وإرضاأ امل لقة اتنها أبجر هلى هللا.  
 مر اباليدمار والدياور تني ا توين يف ش ن أوالدمها. وا  
 وختل  ذلك ا مر اب افظة الوها أبن هللا يؤيا من يدقي هللا ويدب  حاودك وحع  له من أمرك ي را ويكفر هنه سةئاته.  
 وأن هللا وض  لك  شيء حكمه ال يع زك تنفة( أحكامه.  
وا هاان أماار هللا ورسااله وهااو حااا للم االمني هلااى العماا  كااا أماارهم تااه هللا وأهقاا  ذلااك ابملوهظااة حبااال ا ماام الاا(ين هداا 

 ورسوله صلى هللا هلةه وسلم لئال  ق هلةهم وصف العدو هن ا مر. 
 وتيريف وحي هللا تعاف أب ه منزل من ال ماوات وصادر هن هلم هللا وقارته تعاف.  
جةااه اخل ااان إف الناايب صاالى هللا هلةاه وساالم أساالون ماان أسااالة  (  أيهاا الناايب إذا طلقاادم الن اااء ف لقااوهن لعااهتن) تو  

آ ت الديااري  املهاادم تااه فااال يقداااي ذلااك خت ااةع مااا ياا(كر تعاااك الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم مثاا  (  أيهااا الناايب حاارض 
ا. فاإن كاان الدياري  املؤمنني هلى القدال)  ن النيب صلى هللا هلةاه وسالم الا(ي يداوف تنفةا( الياريعة يف أمداه وتبةاني أحواهللاا

الوارد ييمله وييم  ا مة جاء اخل ان ميادمال هلاى ماا يفةاا ذلاك مثا  صاةغة امما  يف قولاه هناا (إذا طلقادم الن ااء) 
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وإن كان الديري  خاصا ابلرسول صلى هللا هلةه وسلم جاءت كا يقداي ذلك حنو(  أيها الرسول تلاغ ماا أ ازل إلةاك مان 
 رتك). 

   
 

 4450صفحة : 
 
قال أتو تكر تن العريب: وه(ا قوهللام أن اخل اان لاه لفظاا. واملعاا لاه وللماؤمننيح وإذا أراد هللا اخل اان للماؤمنني الطفاه   

تقوله (  أيها النيب)ح وإذا كان اخل ان ابللفظ واملعا رةعا له قال (  أيها الرسول) اك. ووجه االهدمام أبحكام ال اال  
 قوله تعاف (واتقوا هللا رتكم). واملراجعة والعاة سن(كرك هنا 

فا حكام امل(كورة يف ه(ك ال ورة هامة للم لمني فامري امم  يف قوله (إذا طلقدم الن اء) وما تعاك من الاماير مثلاه  
 ماراد نااا هااو وأمدااه. وتوجةااه اخل ااان إلةاه   ااه املبلااغ للناااس وإمااام أمدااه وقااوهتم واملنفاا(  حكااام هللا فااةهم فةمااا تةاانهم ماان

 املعامالت فالدقاير إذا طلقدم أيها امل لمون. 
وظاهر كلمة (إذا) أدا للم دقب  وه(ا يؤيا ما قاله أتو تكر تن العريب من أدا شارأ مبدااأ قاالوا إ اه حاوز أن يكاون املاراد  

  إذا طلقدم يف امل دقب  فال تعودوا إف مث  ما فعلدم ولكن طلقوهن لعاهتنح أي يف أطهارهن كما سة يت.
وتكرير فع  (ف لقوهن) ملزيا االهدمام ته فلم يق  إذا طلقدم الن اء فل هرهن وقا تقام  ظري ذلك هنا قوله تعاف (وإذا  

 ت يدم ت يدم جبارين) يف سورة اليعراءح وقوله (وإذا مروا ابللغو مروا كراما) يف سورة الفرقان. 
د  لةوم ك(ا من شاهر كا(ا. ومناه قولاه تعااف (أقام ال االة لاالو  والالم يف (لعاهتن) الم الدوقةل وهي كعا هنا مث  ك 

اليمم) ال حتدم  ه(ك الالم غري ذلك من املعاين الأ  يت هللاا الالم. وملا كان ماخول الالم هناا غاري زماان هلام أن املاراد 
 الوقل املاا  إف هاهتن أي وقل ال هر. 

 طالقهن فكين ابلعاة هن ال هر  ن امل لقة تعدا ابإلظهار. ومعا الرتكة  أن هاة الن اء جعلل وقدا إليقاأ  
وفاياة ذلك أن يكون إمياء إف حكمه ه(ا الديري  وهي أن يكون ال ال  هنا اتدااء العاة وإمناا تبدااأ العااة أبول طهار  

تاني طهرهاا أ م غاري من أطهار ثالثة لاف  املارة هان ال لقاة  طالاة ا دظاار تزوحهاا  ن ماا تاني حةااها إذا طلقال فةاه و 
حم وتة يف هاهتا فكان أكثر امل لقني يق اون ت(لك إطالة ماة العاة لةوسعوا هلى أ ف اهم زمان االرتةااء للمراجعاة قبا  

 أن ينب منهم. 
وفعاا  (طلقااادم) م اادعم  يف معاااا أردس ال ااال  وهاااو اسااادعمال وارد ومنااه قولاااه تعاااف (أييهاااا الاا(ين آمناااوا إذا قمااادم إف  

 اغ لوا وجوهكم) اآلية والقرينة ظاهرة. ال الة ف
 واآلية تال هلى إابحة الد لةق تااللة اإلشارة  ن القرآن ال يقار ح ول فع  حمرم من دون أن يبني منعه.  
وال اال  مبااا    ااه قاا يكااون حاجةااا لابعمل ا زواج فااإن الاازوجني شخ اان اهدياارا اهديااارا حاايثا يف الغالاا  مل تكاان   

ماان   ا  وال جااوار وال ختلااق  لااق مدقاارن أو مدماثاا  فةكثاار أن  اااث تةنهماا تعااا الداازوج ختااالف يف  تةنهماا قبلااه صاالة
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تعمل  اواحي املعاشارة قاا يكاون شااياا ويع ار ت(لةلاهح فةما  أحاامها وال يوجاا سابة  إف إراحدهماا مان ذلاك إال الدفرقاة 
بغي أن حع  اإلذن فةه ذريعة للنكاية من أحا الازوجني تةنهما ف حله هللا   ه حاجي ولكنه ما أحله إال لاف  الار فال ين

ابآلخار. أو مان ذوي قراتدهمااح أو لق اا تباااي  املا(ا . ولا(لك قاال النايب صاالى هللا هلةاه وسالم: (أتغامل احلااالل إف هللا 
 ال ال ). 

فةها (ومن آ ته أن خلق وتعلةق (طلقدم)  ذا اليرطةة ميعر أبن ال ال  خال  ا ص  يف هالقة الزوجني الأ قال هللا  
 لكم من أ ف كم أزواجا لد كنوا إلةها وجع  تةنكم مودة ورمحة). 

   
 

 4451صفحة : 
 
واخدلف العلماء يف أن النايب صالى هللا هلةاه وسالم طلاق وجازم تاه اخل اايب يف شار  سانن أيب داود ومل يثبال ت لةاق النايب   

انح أوهللاما ما رواك اتن ماجاه هان ساويا تان ساعةا وهباا هللا تان صلى هللا هلةه وسلم حبايا صحةح واملروي يف ذلك خرب 
هامر تن زرارك وم رو  تن املرزابن ت ناهم إف اتن هباس هن همر تن اخل ان أن رسول هللا صالى هللا هلةاه وسالم طلاق 

ايين حف ة مث راجعها. ويف ه(ا ال نا ضاعف  ن ساويا تان ساعةا ضاعةف   ابه اتان معاني إف الكا(ن وضاعفه اتان املا
والن ايي واتن هاي. وقبله أمحا تن حنب  وأتو حاس. وك(لك م رو  اتن املرزابن ياعف أياا. وتقي هبا هللا تن هامر 
تاان زرارة ال ماادكلم فةااه فةكااون احلااايا صااحةحا ملنااه غرياا  وهااو ال يقباا  فةمااا تدااوفر الاااواهي هلااى روايدااه كهاا(ا. وهاا(ا 

عةا تان جباري تروايداه هان اتان هبااسح وا فاراد اتان هبااس تروايداه هان همار تان احلايا غري  يف مبايه ومندهااك ال فارادك سا
اخل ااان ماا  هااام إخااراج أهاا  ال ااحةح إ ك فا شاابه أ ااه مل يقاا  طااال  الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم حف ااة ولكاان كا اال 

 قاةة اإليالء ت ب  حف ة. 
وسالم آف مان   اايه فقاال النااس طلاق رساول  واملعرو  يف ال حةح هن همر تن اخل اان أن رساول هللا صالى هللا هلةاه 

هللا   اءك. قال همار:  فقلال   رساول هللا أطلقال   ااء ح قاال: ال آلةال مانهن شاهرا  . فلعا  أحاا رواة احلاايا هان 
 اتن هباس هرب هن اإليالء تلفظ الد لةق وهن الفةئة تلفظ راج  هلى أن اتن ماجة ياعف هنا أه  النقا. 

 ةااة أمسااء أو أمةماة تناال شاراحة  الكناياة يف ال ااحةح أن رساول هللا صالى هللا هلةااه وسالم تزوجهااا واث ةهماا حاايا امو  
وأ ااه ملااا دخاا  يبااين نااا قالاال لااه:  أهااوذ ابهلل منااكح فقااال: قااا هاا(ت كعاااذ أحلقااي أبهلااك  وأماار أاب أسااةا ال اااهاي أن 

ر أبداا ال ترغا  يف الرجاال وهاو خلاق شااي  يف يك وها ثوتني وأن يلحقهاا أبهلهااح ولعلهاا أرادت إظهاار شارفها والدظااه
 الن اء. 

وا شبه أن ه(ا طال  وأ ه كان هلى سب  سؤاهللاا فهو مث  الدخةري ال(ي قال هللا تعاف فةاه (  أيهاا النايب قا   زواجاك  
إذ يكااون قولااه  إن كنانت تااردن احلةاااة الاا ةا) يف سااورة ا حاازان. فاال يعااارض ذلااك قولاه (أتغاامل احلااالل إف هللا ال اال ).

ذلك خم وصا ابل ال  ال(ي أيتةه الزوج تااأ من تلقاء  ف ه  ن هلة الكراهةة هي ما خيلفه ال ال  من تغااء امل لقة 
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من ي لقها فال ي ار من النيب صلى هللا هلةه وسلم اتدااء جتنبا من أن تبغاه امل لقة فةكون ذلك وابال هلةهااح ف ماا إذا 
 ة الأ ح  ساها. س لده فقا ا دفل ال(ريع

 وهلم من قوله تعاف (لعاهتن) أدن الن اء الاخول نن  ن غري املاخول نن ال هاة هللان إراها تنع آية ا حزان.  
وه(ك اآلية ح ة ملالك واليافعي واممهور أن العاة ابإلظهار ال ابحلةمل فإن اآلية دلال هلاى أن يكاون إيقااأ ال اال   

ان مباأ االهدااد هو احلةمل لكا ل اآلية أمرا  يقاأ ال ال  يف احلةمل وال خاال  يف أن ذلاك هنا مباإ االهدااد فلو ك
منهي هنه حلايا همر يف قاةة طال  اتنه هبا هللا تن همر زوجه وهي حايمل. واتفق أه  العلم هلى ا خ( ته فكةاف 

وقاا كا ال العااة مياروهة مان قبا  آبياة خيالف خمالف يف معا القرء خالفا يفاي إف إت ال حكام القااةة يف اتان همار 
 سورة البقرة وآ ت ا حزان فل(لك كان  وط إيقاأ ال ال  ابحلال الأ تكون نا العاة إحالة هلى أمر معلوم هللام. 

 وحكمة العاة تقام تةادا.  
ا إذا كثاارت ( وأح ااوا العاااة) اإلح اااء: معرفااة العااا وضااب ه. وهااو مياادق ماان احل ااى وهااي صااغار احل ااارة  داام كااا و  

 أهااد شيء جعلوا لك  معاود ح اة مث هاوا ذلك احل ى قال تعاف (وأح ى ك  شيء هادا). 
واملعا: ا مر تابط أ م العاة واإلتةان هلى رةعها وهام الد اه  فةها  ن الد ااه  فةهاا ذريعاة إف أحاا أمارين. إماا   

املااة هلاى امل لقاة يف أ م منعهاا مان الدازوج  داا يف مااة العااة ال الدزويج قب  ا دهايها فركا اخدلط الن ا ح وإماا ت ويا  
 ختلو من حاجة إف من يقوم نا. 

 وأما فوات أما املراجعة إذا كان امل لق قا اثن إف مراجعة امرأته.  
 اى أ م والدعرياف يف العااة للعهاا فاإن االهداااد مياروأ مان قبا  كماا هلمداه آ فاا والكاالم هلاى تقااير مااا   ن ا  

 العاة. 
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واملخاط  تامري أح وا هم املخاطبون تامري إذا طلقدم فة خ( ك  من يدعلق ته ه(ا احلكم حظه من امل لق وامل لقة   

ومن ي ل  هلى خمالفة ذلك من امل لمني وخاصة والة ا ماور مان احلكاام وأها  احل ابة فاإدم ا وف  قاماة شاراي  هللا يف 
و اصة إذا رأوا تفيي االسدخفا  كا ق اته اليريعة. وقا تةنا ذلاك يف ابن مقاصاا القاااء مان كداايب (مقاصاا  ا مة

 اليريعة). 
ففي العااة م ااحل كثارية وحتدهاا حقاو  خمدلفاة اقداادها تلاك امل ااحل الكثارية وأكثار تلاك احلقاو  للم لاق وامل لقاة وهاي  

 ا افظة هلى تلك احلقو  وخاصة هنا الدحاكم. ت ددب  حقوقا للم لمني ووالة أمورهم يف 
 ( واتقوا هللا رتكم) اهرتاض تني رلة (وأح وا العاة) ورلة (ال خترجوهن من تةوهتن). والواو اهرتاضةة.  
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 وح(  مدعلق اتقوا هللا لةعم رة  ما يدقى هللا فةه فةكون ه(ا من قبة  االهارتاض الدا(يةلي وأول ماا يق اا أبن يدقاى هللا 
 فةه ما سةق الكالم  جله. 

فقوله (واتقوا هللا رتكم) حت(ير من الد اه  يف أحكام ال ال  والعاة. وذلاك أن أها  اماهلةاة مل يكو اوا يقةماون للن ااء  
وزان وكان قراتة امل لقاات قلماا يااافعن هانهن فدناساى النااس تلاك احلقاو  وغم اوها فلا(لك كا ال ها(ك اآل ت شااياة 

يح وهاارب هاان تلاك احلقااو  ابلدقااوى وحباااود هللا ولاز دة احلاارو هلااى الدقااوى اتبا  اساام اماللااة توصااف الله اة يف الدحااا
 رتكم للد(كري أب ه حقةق أبن يدقي غابه. 

(ال خترجاوهن مان تةاوهتن وال خيارجن إال أن أيتاني تفاحياة مبةناة) اسادئنا  أو حاال مان ضامري أح اوا العااةح أي حالااة   
وز أن تكون تال اشدمال من مامون رلة أح وا العاة  ن مكثهن يف تةوهتن يف مااة العااة كون العاة يف تةوهتنح وح
  قق معا إح اء العاة. 

 ولكال الوجهني جردت امملة هن االقرتان ابلواو وجوازا أو وجواب.  
لاة مالاك اليايء وها(ا ماا ويف إضافة البةوت إف ضمري الن اء إمياء إف أدن م دحقات املكا يف البةوت ماة العاة كنز  

ي مى يف الفقه ملك اال دفاأ دون العني و ن تقاء امل لقات يف البةوت الاليت كن فةها أزواجا اسد حان حلال الزوجةاة 
إذ الزوجة هي املد رفة يف تةل زوجها ول(لك ياهوها العرن  رتة البةال  وللم لقاة حكام الزوجاة ماا دامال يف العااة إال 

  يف اسدمداأ امل لق.
وه(ا احلكم سببه مرك  من ق ا املكارمة تني امل لق وامل لقة. وق ا اال اباط يف هلى االهدااد تكمةال لدحقق حلا   

 ما يظهر من مح  أبتةه امل لق حىت يربأ الن   من ك  شك. 
امل لقاة يف  ورلة (وال خيرجن) ه ف هلى رلة (ال خترجوهن) وهو دي هللان هن اخلروج فاإن امل لاق قاا خيرجهاا فرتغا  

اخلاروج  داا ت ادثق  البقااء يف تةال زالال هناه ساةادهتا فنهاااهن هللا هان اخلاروج. فاإذا كاان البةال مكارتى ساكنده امل لقااة 
 زكراؤك هلى امل لق وإذا ا دهى أما كرايه فعلى امل لق جتاياك إف ا دهاء هاة امل لقة. 

ة معداااة حااق ال ااكا يف تةاال زوجهااا ماااة العاااة  دااا معداااة وهاا(ا الرتتاا  تااني امملدااني ييااعر ابل ااببةة وأن لكاا  اماارأ 
 جله أي  ج  حفظ   به وهرضاه فها(ا مقدااى اآلياة. ولا(لك قاال مالاك ورهاور العلمااء توجاون ال اكا للم لقاة 

كان املاخول نا سواء كان ال ال  رجعةا أو ابينا وقال اتن أيب لةلى: ال سكا إال للم لقة الرجعةةح وهل  وجاون اإلسا
للم لقة املاخول نا تعاة أمور: حفظ الن  ح وجرب خاطر امل لقة وحفظ هرضها. وسة يء يف ه(ك ال ورة قوله تعاف 
(أسكنوهن من حةا ساكندم) اآلياة. وتعلام أن ذلاك  كةااا ملاا يف ها(ك اآلياة مان وجاون اإلساكان يف العااة أهةاا لةباني 

 هلةه قوله (من وجاكم) وما ه ف هلةه. 
ناء يف قوله (إال أن أيتني تفاحية مبةنة)  دم  أن يرج  إف امملدني اللدني قبله كما هو الي ن فةاه إذا ورد تعاا واالسدث  

ر  هلى أصح ا قوال لعلماء ا صول. و دم  أن يرجا  إف ا خارية منهماا وهاو مقدااى كو اه موافقاا لاامريها إذ كاان 
من هموم ا حوال الأ اقدااها هموم ال(وات يف قوله (ال خترجوهن) (وال الامري يف كلدةهما ضمري الن وة. وهو اسدثناء 
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خيرجن). فاملعا: إال أن أيتني تفاحية فا خرجوهن أو لةخارجنح أي يباا  لكام إخاراجهن ولاةم هللاان االمدنااأ مان اخلاروج 
 وك(لك هك ه. 

ىن كمااا يف قولااه تعاااف (والاااليت أيتااني والفاحيااة: الفعلااة الياااياة ال ااوء ناا(ا غلاا  إطالقهااا يف هاار  اللغااة فدياام  الااز  
 الفاحية من   ايكم) اآلية يف (سورة الن اء). 
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ومش  غريك من ا هماال ذات الف ااد كماا يف قولاه (وإذا فعلاوا فاحياة قاالوا وجااان هلةهاا آابيناا). وقولاه تعااف (قا  إمناا   

هرا . قال اتان ه ةاة: قاال تعامل النااس الفاحياة ماىت وردت يف حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما ت ن) يف سورة ا 
القاارآن معرفااة فهااي الاازىن  يريااا أو مااا يياابهه  كمااا يف قولااه (أ تااون الفاحيااة مااا ساابقكم نااا ماان أحااا ماان العاااملني) ومااىت 

 وردت منكرة فهي املعاصي. 
فاحياة هظةماة فإساناد الدبةاني إلةهاا مااز ابسادعارة وقرأ اممهور (مبةنة) تك ر الةاء الدحدةةح أي هي تبني ملان تبلغاه أداا  

الدبةني للوضو  أو تبةني لوالة ا مور صاورها من املرأة فةكون إسناد الدبةني إف الفاحية مازا هقلةاا وإمناا املباني مالت اها 
 وهو اإلقرار واليهادة فةحم  يف ك  حالة هلى ما يناس  معا الدبةني. 

هن هاصم مبةنة تفادح الدحدةاةح أي كا ال فاحياة تةندهاا احل اة أو تةنهاا اخلاارج وحمما  القاراءتني وقرأ اتن كثري وأتو تكر  
 واحا. 

ووصفها كبةنة إما أن يراد ته أدا واضحة يف جنم الفواحشح أي هي فاحية هظةمة وه(ا املقام ييعر أبن هظمهاا هاو  
 ة الثبوت للماة الأ خترج. هظم ما أيتةه الن اء من أمثاهللاا هرفا. وإما أن يراد ته مبةن

وقا اخدلفوا يف املراد من الفاحية هنا ويف معا اخلروج  جلها فعان اتان م اعود واتان هبااس والياعيب واحل ان وزياا تان  
أسااالم والااااحا  وهكرمااااة ومحااااد واللةاااا تاااان ساااعا وأيب يوسااااف: أن الفاحياااة الااازىنح قااااالوا ومعااااد االساااادثناء اإلذن يف 

 هن احلا. إخراجهنح أي لةقام هلة
وف اارت الفاحيااة ابلباا(اء هلااى امااريان واإلمحاااء أو هلااى الاازوج حبةااا أن تقاااء أمثاااهللان يف جااوار أهاا  البةاال يفاااي إف  

تكرر اخل ام فةكون إخراجها من ارتكان أخف الاررين و  ا  ها(ا إف أيب تان كعا    اه قارأ إال أن يفحيان هلاةكم  
 اء تكالم فاحش  وروي اتن هباس أياا واخدارك اليافعي. تفدح الدحدةة وضم احلاء املهملة أي االهدا

وف رت الفاحية ابملع ةة من سرقة أو س  أو خروج من البةل فإن العااة تلاه الازىن و  ا  إف اتان هبااس أيااا واتان  
 همر وقاله ال اي وأتو جنةفة. 

 وهن قدادة الفاحية: النيوزح أي إذا طلقها  ج  النيوز فال سكا هللاا.  
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اتن همر وال اي إرجاأ االسدثناء إف امملة الأ هو موال هللاا وهي رلة (وال خيرجن) أي هم منهةات هن اخلروج  وهن 
إال أن يردن أن أيتني تفاحيةح ومعا ذلك إرادة تفظة  خروجهنح أي إن أردن أن أيتني تفاحية خيرجن وه(ا كا ي مى 

 ة هنا ا قامني  كةا املاد  كا ييبه ال(م ومنه قول الناتغة:           كةا الييء كا ييبه ضاك ك(ا مساك ال كاكي ت مة
وال هةاا  فااةهم غاااري أن سااةوفهم                      ناان فلاااول ماان قااراأ الكدايااا  ف علاال اآليااة خاااروجهن ريبااة هللاااان   

لااى طريقااة املبالغااة يف وحاا(رت الن اااء منااه أبساالون خ ااايب  تفاادح اخلاااء  فةكااون هاا(ا االساادثناء منعااا هللااان ماان اخلااروج ه
 النهي. 

 وحمم  فع  (أيتني) هلى ه(ا الوجه أ ه من يردن أن أيتني مث  (إذا قمدم إف ال الة فاغ لوا وجوهكم).  
وقا ورد يف ال احةح هان النايب صالى هللا هلةاه وسالم أ اه أتداه فاطماة تنال قاةم الفهرياة ف خربتاه أن زوجهاا أاب همارو تان  

وكان وجهه النيب صلى هللا هلةه وسلم م  هلي إف الةمن ف رس  إلةها مان الاةمن تد لةقاة  حفع أو أاب حفع تن همرو 
صااادفل آخاار الااثالث فبا اال منااهح وأ ااه أرساا  إف تعاامل ذويااه أبن ينفقااوا هلةهااا ماااة العاااة فقااالوا هللاااا مالااك  فقااة إال أن 

فقة لك فاسد ذ ده يف اال دقال ف ذن هللاا أن تعدا تكون حامالح وأدا رفعل أمرها إف النيب صلى هللا هلةه وسلم فقال: ال  
يف تةل اتن أم مكدوم. ويف رواية أدا قالل: أخاا  أن يقادحم هلاي  ابلبنااء للم هاول  ح ويف رواياة أداا كا ال يف مكاان 

 وحش خمةف هلى انحةدها ف مرها النيب صلى هللا هلةه وسلم ابال دقال. 
هة هو رخ ة لفاطمة تنل قةم ال تد اوزها وكا ل هايية أم املؤمنني ترى ذلكح واخدلف العلماء يف ا دقاهللاا فقال را  

روى البخاري أن  ىي تان ساعةا تان العااو طلاق امرأتاه همارة تنال هباا الرمحاان تان احلكام وكاان همهاا ماروان تان احلكام 
أن اتاق هللا وأرددهاا إف تةدهاا فقاال  أمري املاينة يومئ( فا دقلها أتوها إلةاه فبلاغ ذلاك هايياة أم املاؤمنني ف رسالل إف ماروان

مروان أو ما تلغك ش ن فاطماة تنال قاةم قالال هايياة ال ياار  أن ال تا(كر حاايا فاطماةح فقاال ماروان إن كاان تاك 
 الير فح بك ما تني ه(ين من اليرح  ولع  هايية اقدنعل ت(لك إذ مل يرد أدا ردت هلةه  . 
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ن اخل ااان أ ااه قااال: ال  اااأ كدااان هللا وساانة  بةنااا لقااول اماارأة ال  اااري أحفظاال أم   ااةل. ويف ال ااحةح هاان هماار تاا  

وقالل هايية: لةم لفاطمة تنل قةم خرب يف ذكر ه(ا احلايا وهاتل هلةها أشا العة . وقالل إن فاطمة كا ال يف 
من ه(ا أ ه اخادال  يف حقةقاة  مكان وحش خمةف هلى انحةدها فرخع هللاا النيب صلى هللا هلةه وسلم ابال دقال. ويظهر

 الع(ر امل وغ لال دقال. قال مالك: ولةم للمرأة أن تندق  من موض  هاهتا تغري ه(ر رواك الباجي يف املندقى. 
 وقال اتن العريب: إن اخلروج للحاث والب(اء واحلاجة إف املعايش وخو  العودة من امل كن جايز ابل نة.  
للارورة وجعلوا ذلك حمم  حايا فاطمة تنل قةم فإدا خةف هلةها يف مكاان وحاش  ومن العلماء من جوز اال دقال 

وحااث تةنهاا وتاني أها  زوجهاا شار وتا(اء قاال ساعةا تاان امل اة  تلاك امارأة اساد الل هلاى أمحايهاا تل اادا أداا كا اال 
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دالفاا لفظةاا التفاا  اممةا  ل نة ف مرها رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم أن تندق  وه(ا االخدال  قريا  مان أن يكاون اخ
هاا همر تن اخل ان هلى أن ا دقاهللاا كان لع(ر قبله النيب صلى هللا هلةه وسلم فدكون تلك القاةة خم  ة لآلية وحري 

 القةاس هلةها إذا حتققل هلة القةاس. 
رواياة فاطماة اتنااة أماا قاول همار تاان اخل اان ال  ااأ كداان هللا وساانة  بةناا لقاول اماارأة أحفظال أم   اةل. فهاو دحاامل ل 

قةم تيك له فةه فال تكون معارضة آلية حىت ي ار إف امم  ابلدخ ةع والرتخةع. وقال اتن العريب: قة  إن همر مل 
 خي ع القرآن  رب الواحا. 

وأماا حتاياا مناه خاروج املعدااة مان تةدهاا فاال خاال  يف أن مبةدهاا يف غاري تةدهاا حارام. وأماا خروجهاا داارا لقاااء شاؤون  
  ف ها ف وزك مالك واللةا تن سعا وأمحا للمعداة م لقا. 

وقال اليافعي: امل لقة الرجعةة ال خترج لةال وال دارا واملةدوتة خترج دارا. وقاال أتاو حنةفاة: ختارج املعدااة هااة الوفااة داارا  
 وال خترج غريهاح ال لةال وال دارا. 

مة تنل قةم ي  هللاا هن حايثها فلما أتلغ إلةه قاال: مل   ام  ها(ا ويف صحةح م لم أن مروان تن احلكم أرس  إف فاط 
احلاايا إال ماان اماارأة ساان خ( ابلع اامة الااأ وجاااان هلةهااا النااس. فقالاال فاطمااة حااني تلغهااا قااول مااروان:  فبةااين وتةاانكم 

هللا وماان يدعااا  القاارآن قااال هللا هااز وجاا : (ال خترجااوهن ماان تةااوهتن وال خياارجن إال أن أيتااني تفاحيااة مبةنااة وتلااك حاااود
حاود هللا فقا ظلم  ف ه ال تاري لع  هللا  ااث تعاا ذلاك أمارا). ها(ا ملان كاان لاه رجعاة فا ي أمار  ااث تعاا الاثالث 
فكةف تقولون ال  فقاة هللااا إذا مل تكان حاامال فعاالم حت ابودا فظنال أن مالزماة تةدهاا السادقاء ال الة تةنهاا وتاني مفارقهاا 

 ا . وأدا ملزمة ت(لك  ج  اإل ف
وال(ي ختلع يل أن حكمة ال كا للم لقة أدا حفظ ا هراض فإن امل لقة يكثر الدفات العةون هللاا وقا يد رن ساوء   

الظن إلةها فةكثر االخدال  هلةها وال جتا ذا ه مة ي(ن هنها فل(لك شرهل هللاا ال كا وال خترج إال حلاجةاهتا فها(ك 
ل ما أوقعها يف امليقة أو أوق  الناس يف ميقة من جرايها أخرجال مان ذلاك حكمة من قبة  املظنة فإذا طرأ هلى ا حوا

امل كن وجرى هلى مكثها يف امل كن ال(ي تندق  إلةه ما حري هلةها يف م اكن م لقهاا  ن املظناة قاا هارضادها مئناة. 
مناا هان هةاال هلاى الرجاال ومن احلكم أياا يف ذلك أن امل لقة قا ال جتا م كنا  ن غال  الن اء مل تكن هللان أموال وإ

فلما كا ل املعداة ممنوهة من الدزوج كان إسكادا حقا هلى مفارقهاا اسد احااب للحاال حاىت حتا  للدازوج فد اري ساكناها 
هلى من يدزوجها. ويزاد يف امل لقة الرجعةة ق ا اسدبقاء ال لة تةنها وتني م لقها لعله أن يثون إلةه رشاك فرياجعها فاال 

دها إف إهادة الد(اكر تةنه وتةنها أو تةنه وتني أهلها. فه(ا مموأ هل  فإذا ختلفل واحاة منها مل يدخلاف  داج يف مراجع
 احلكم  ن احلكم املعل  تعلدني ف كثر ال يب له سقوط تعاها  ال  العلة املركبة إذا ختلف جزء منها. 

ال خيارجن)ح ورلاة (ال تااري لعا  هللا  ااث تعاا ذلاك ( وتلك حاود هللا) الواو اهرتاضاةة وامملاة معرتضاة تاني رلاة (و  
أمرا) أريا ن(ا االهرتاض املبادرة ابلدنبةه إف إقاماة ا حكاام املا(كورة مان أول ال اورة إقاماة ال تق اري فةهاا وال خارية  حاا 

 يف الد امح ناح وخاصة امل لقة وامل لق أن   با أن ذلك من حقهما ا فرادا أو اشرتاكا. 
 ارة إف امم  املدقامة ابهدبار معا ةها تد وي  القاا . واإلش 
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واحلاود: ر  حا وهو ما  اح أي مين  من االجدةاز إف ما ورايه لألماكن الأ ال  بون االقدحام فةهاا إماا م لقاا مثا    

 واقةل لإلحرام ابحلج والعمرة. حاود احلمى وإما لوجون تغةري احلالة مث  حاود احلرم ملن  ال ةا وحاود امل
 واملعا: أن ه(ك ا حكام ميانة احلاود يف ا افظة هلى ما تقداةه يف ه(ا.  
ووجه اليبه إمنا يراهي كا ي مح ته هر  الكالم مث  قوهللام (النحو يف الكالم كامللح يف ال عام) فإن وجه الديبةه أ اه ال  

 ون الكثري من النحو يف الكالم مف اا ككثرة امللح يف ال عام. ي لح الكالم تاو ه ولةم ذلك كقدمل أن يك
ووقوأ حااود هللا خاربا هان اسام اإلشاارة الا(ي أشاري تاه إف أشاةاء معةناة حعا  إضاافة حااود إف اسام اماللاة مارادا منهاا  

 تيريف املاا  وتعظةمه. 
ر  القرينة هن إفادة ذلك لظهور أن تلك ا شاةاء واملعا: وتلك مما حا هللا فال تفةا تعريف امم  ابإلضافة هموما ل  

 املعةنة لة ل رة  حاود هللا. 
 (ومن يدعا حاود هللا فقا ظلم  ف ه) ه ف هلى رلةح (وتلك حاود هللا).  
فهاو تدماةم وهاو املق اود مان الداا(ية  وإذ قاا كاان حااود هللا رعاا معرفاا ابإلضااافة كاان مفةااا للعماوم إذ ال صاار  هاان  

 لعموم  ال  إضافة حاود هللا ال اتق. إرادة ا
واملعا: من يدعا شةئا من حاود هللا فقا ظلم  ف هح ون(ا تعلم أن لةم يف قوله (ومن يدعا حاود هللا فقا ظلام  ف اه)  

 إظهار يف مقام اإلضمار الخدال  ه(ين املركبني ابلعموم واخل وو وجيء ن(ا اإلطنان لدهوي  أمر ه(ا الدعاي. 
هن مدعايها أب ه ظلام  ف اه للدخوياف حتا(يرا مان تعااي ها(ك احلااود فاإن ظلام الانفم هاو امريارة هلةهاا كاا يعاود وأخرب  

ابإلضرار وذلك منه ظلم هللااا يف الاا ةا تدعاريمل الانفم لعواقا  شاةئة تن ار مان خمالفاة أحكاام الا(ين  ن أحكاماه صاال  
 للناس فمن فرط فةها فاتده امل احل املن وية هي هلةها. 

 قال (ما يريا هللا لة ع  هلةكم من حرج ولكن يريا لة هركم ولةدم  عمده هلةكم لعلكم تيكرون).  
ومناه ظلاام للاانفم يف اآلخارة تدعرياااها للعقااان املدوهاا تااه هلااى اإلخاالل أبحكااام الاااين قاال تعاااف: (أن تقااول  فاام    

أن هللا هاااين لكنال مان املدقاني أو تقاول حاني  ح ريت هلى ما فرطل يف جن  هللا وإن كنل ملن ال اخرين أو تقاول لاو
ترى الع(ان لو أن يل كرة فا كون مان ا  انني) فاإن للماؤمنني حظاا مان ها(ا الوهةاا كقااار تفااوت ماا تاني الكفار ومارد 
الع ااةان وجاايء يف هاا(ا الدحاا(ير كاان الياارطةة إلفااادة همااوم كاا  ماان تعاااى حاااود هللا فةاااخ  يف ذلااك الاا(ين يدعاااون 

  ال  وأحكام العاة يف ه(ا العموم. أحكام ال
[)  ه(ك امملة تعلة  مملة (ف لقوهن لعاهتن) وما أحلق نا مماا هاو إيااا  1(ال تاري لع  هللا  اث تعا ذلك أمرا] 

 هللاا وتف ة   حواهللاا. ول(لك جاءت مف ولة هن امم  الأ قبلها. 
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 ف ه) تاال اشادمال  ن ظلام الانفم تعااه حاصا  يف الاا ةا  وحوز كودا تاال من رلة (ومن يدعا حاود هللا فقا ظلم 
وهو ميدم  هلى إضاهة م احل النفم هنها. وقا سلك يف ه(ك اآلية م لك الرتغة  يف امدثال ا حكام املدقاماة تعاا 

 أن سلك يف شادا م لك الرتهة  من خمالفدها. 
جني يف مهلاة النظار يف م اري شا دما تعاا ال اال ح فقاا فمن م احل االهدااد ما يف ماة االهدااد من الدوسة  هلى الازو  

يداح هللاما أو  حامها مداه  وأضرار من ا ف ام هروة املعاشرة تةنهما فبعا ما أض رمها مان تعامل خلقهماا شاةئا  فهاا 
ذات  ابلن بة ملا حلقهما مان أضارار ال اال  فةناام كالمهاا أو أحاامها فة ااا مان املااة ماا ي ا  لل اعي تةنهماا يف إصاال 

 تةنهما. 
 واملق ود اإلشارة إف أهم ما يف العاة من امل احل وهو ما  اثه هللا من أمر تعا ال ال  وتنكري أمر للدنوي .  
 أي أمرا موصوفا ت فة حم(وفةح أي أمرا انفعا هللاما.  
يف ا خاال  ماا  وها(ا ا مار هاو تقلةا  القلاون مان تغامل إف حمباةح ومان غاا  إف رضاىح ومان إيثاار حتما  املخالفاة  

املعاشرة هلى حتم  آالم الفرا  وخاصة إذا كان تني املدفارقني أتناءح أو من ظهاور محا  ابمل لقاة تعاا أن مل يكان هللااا أوالد 
 فةلز ظهورك أابك إف مراجعة أمه امل لقة. هلى أن يف االهدااد واإلسكان م احل أخرى كما هلمده آ فا. 
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لااه (ال تاااري) لغااري معااني جااار هلااى طريقااة الق ااا ابخل ااان إف كاا  ماان ي االح للخ ااان ويهمااه أماار واخل ااان يف قو   

اليايء املخاطا  تااه مان كاا  مان ق اار ت ارك إف حالااة الكراهةاة الااأ  يا  هلةهااا ال اال  ومل يداااتر يف هواقا  ا مااور وال 
ن فع اى أن تكرهاوا شاةئا وحعا  هللا فةاه خاريا  أحاط فكرك ت ور ا حوال املخدلفة املدقلبة كماا قاال تعااف: (فاإن كرهدماوه

 كثريا). 
ولع  كلمة (ال تاري) جتري مرى املث  فال يراد مما فةها من هالمة اخل ان وال من صةغة اإلفراد إال امري هلى الغال   

 يف اخل ان وهو مبين هلى توجةه اخل ان لغري معني. 
 عم . و(لع ) ومعموالها سادة معلقة فع  (تاري) هن ال 
(فإذا تلغن أجلهن ف م كوهن كعرو  أو فارقوهن كعرو ) تفري  هلى رة  ما تقاام مان أحكاام العااة مع او  هلاى  

رلاة (وأح اوا العااة)  ن إح ااءها حبفاظ مااهتا واسادةعان أ مهااا فاإذا ا دهال املااة فقاا أها(ر هللا هللاماا والاز دة هلةهااا 
 الوقو  هنا ا دهايها. إضرار أبحامها أو تكلةهما وفاياة اآلجال 

وتلوغ ا ج  أصله ا دهاء املاة املقارة لاه كماا ياؤذن تاه معاا البلاوغ الا(ي هاو الوصاول إف امل لاون هلاى تيابةه ا جا   
املعني ابملكان امل ري إلةه وشااأ ذلاك يف االسادعمال فاجملااز يف لفاظ ا جا  وتبعاه اجملااز يف البلاوغ وقاا اسادعم  البلاوغ يف 
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 مقارتة ذلك اال دهاء مبالغة يف هام الد امح فةه وه(ا االسدعمال ماز آخر مليانة مقارتة الييء ابحل ول ه(ك اآلية يف
 فةه والدلبم ته. 

 وقرينة اجملاز هنا هو لفظ ا ج    ه ال تد ور املراجعة تعا تلوغ ا ج   ن يف ذلك رف  معا الد جة .  
 لغن أجلهن فام كوهن كعرو  أو سرحوهن كعرو ) يف سورة البقرة. ومنه قوله تعاف (وإذا طلقدم الن اء فب 
واإلم ا : اهدزام املراجعة هرب هنه ابإلم ا  لإلمياء إف أن امل لقة الرجعةة هللااا حكام الزوجاة فةماا هااا االسادمداأ فك  اه  

ام الدفاريط فةاه ومناه قولاه تعااف ملا راجعها قا أم كها أن ال تفارقه فك  ه مل يفارقها  ن اإلم ا  هو الاان ابليايء وها
 (أم ك هلةك زوجك) وأ ه إذا مل يراجعها فك  ه قا أهاد فراقها وق ا قلبه. 

 ومن أج  ه(ك النكدة جع  هام اإلم ا  فراقا جاياا يف قوله (أو فارقوهن كعرو ).  
 وا مر يف (فام كوهن) (أو فارقوهن) لإلابحةح وأو فةه للدخةري.  
 رو ) للمالت ة أي مالت ة ك  من اإلم ا  والفرا  للمعرو . والباء يف (كع 
 واملعرو : هو ما تعارفه ا زواج من ح ن املعاملة يف املعاشرة ويف الفرا .  
 فاملعرو  يف اإلم ا : ح ن اللقاء واالهد(ار هللاا هما فرط والعود إف ح ن املعاشرة.  
 ر االسرتاحة منها. واملعرو  يف الفرا : كف الل ان هن غةبدها وإظها 
 واملعرو  يف احلالني من هم  الرج    ه هو املخاط  ابإلم ا  أو الفرا .  
 وأما املعرو  ال(ي هو من هم  املرأة فمقرر من أدلة أخرى كقوله تعاف (وهللان مث  ال(ي هلةهن ابملعرو ).  
رضى هلل تعاف وأوفق كقاصا اليريعة م  ما تقاام مان وتقا، اإلم ا  أهين املراجعة هلى إمااء املفارقةح إمياء إف أ ه أ  

 الدعبري هن املراجعة ابإلم ا ح ففهم أن املراجعة مناون إلةها  ن أتغمل احلالل إف هللا ال ال . 
وملا قةا أمار اإلابحاة مان قولاه (فام اكوهن) (أو فاارقوهن)ح تقةاا ابملعارو ح فهام مناه أ اه إن كاان إم اا  دون املعارو   

م ذون فةه وهو اإلم ا  ال(ي كان يفعله أه  اماهلةة أن ي لق الرج  امرأتاه فاإذا قارتال ا دهااء هااهتا راجعهاا  فهو غري
 أ ما مث طلقها تفع  ذلك ثالاث لة ة  هلةها من العاة فال تدزوج هاة أشهر إضرار نا. 

 وال ي كوهن ضرارا لدعداوا) يف سورة البقرة. وقا تقام ه(ا هنا قوله تعاف (إذا طلقدم الن اء فبلغن أجلهن)ح إف قوله ( 
(وأشاهاوا ذوي هااال ماانكم) ظاااهر وقااوأ هاا(ا ا ماار تعااا ذكاار اإلم ااا  أو الفاارا ح أ ااه راجاا  إف كلةهمااا  ن اإلشااهاد  

جع  تدمة للم مور ته يف معا اليرط لإلم ا  أو الفارا   ن ها(ا الع اف ييابه القةاا وإن مل يكان قةااا وشا ن الياروط 
 ردة تعا ر  أن تعود إف رةعها. الوا
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وظاهر صةغة ا مر الااللة هلى الوجون فةرتك  من ه(ين أن يكون اإلشاهاد هلاى املراجعاة وهلاى تال ال اال  واجباا   
عي يف هلى ا زواج  ن اإلشهاد يرف  أشكاال من النوازل وهو قول اتن هباس وأخ( تاه  اىي تان تكاري مان املالكةاة واليااف

أحاا قولةااه واتاان حنباا  يف أحااا قولةاه وروى هاان همااران تاان ح ااني وطااووس وإتااراهةم وأيب قالتااة وه اااء. وقااال اممهااور 
 اإلشهاد امل مور ته اإلشهاد هلى املراجعة دون تل ال ال . 

ور هاان أمااا مقداااى صااةغة ا ماار يف قولااه تعاااف (وأشااهاوا ذوي هااال) فقةاا  هااو م اادح  وهااو قااول أيب حنةفااة وامليااه 
مالك فةما حكاك اتن الق ار ولع  م دنا ه(ا القول هام جر ن العم  ابلدزامه تني امل لمني يف ه ر ال حاتة وه ور 
أه  العلمح وقةاسه هلى اإلشهاد ابلبة  فإدم اتفقوا هلى هام وجوته وكال ه(ين ماخول  ن دهوى العم  ترت  اإلشهاد 

هلى البة  قا يقا  فةه توجود فار  معدرب وهو خ ار ال اال  واملراجعاة وأمهةاة ماا دودا من ح و ن قةاس ال ال  والرجعة 
يرتت  هلةهما من اخل اومات تاني اال  اانح وماا يف البةوهاات مماا يغاين هان اإلشاهاد وهاو الدقاايمل يف االهاواض. وقةا  

اد مان فقهااء املالكةاة تبغاااد إف ا مر للوجون املراجعة دون الفرقة وهو أحا قويل اليافعي وأمحا و  به إمساهةا  تان محا
 مالك وهو ظاهر م(ه  اتن تكري. 

واتفق اممة  هلى أن ه(ا اإلشهاد لةم شرطا يف صحة املراجعة أو املفارقة   ه إمناا شارأ احدةاطاا حلقهماا وجتنباا لناوازل  
دم تناوك هلاى أن ا مار اخل ومات خوفا من أن ميوت فداهي أدا زوجة مل ت لقح أو أن يوت هي فةااهي هاو ذلاكح وكا 

ال يقداي الفورح هلى أن جع  الييء شرطا لغريك  دااج إف دلةا  خااو غاري دلةا  الوجاون   اه قاا يدحقاق اإلمث ترتكاه 
وال يب   ترتكه ما أمر  يقاهه معه مث  ال الة يف ا رض املغ وتة. وابلثون املغ ون. قال املوجبون لإلشهاد لاو راجا  

 ا  ومل ييها صحل مراجعده ومفارقده وهلةه أن ييها تعا ذلك. ومل ييها أو تل الفر 
قال  ي تن تكري: معا االسديهاد هلى املراجعة واملفارقة أن ييها هنا مراجعدها إن راجعهااح وهناا ا قاااء هااهتا إن  

 مل يراجعها أ ه قا كان طلقها وأن هاهتا قا ا قال. 
ن صاةغة ابلقاول ومان فعا  ماا هاو مان أفعاال ا زواجح تفاصاة  حملهاا كدا  ولفقهاء ا م ار يف صفة ماا تقا  املراجعاة ما 

 الفروأ وال يدعلق ابآلية إال ما جعله أه  العلم دلةال هلى املراجعة هنا من جعله ك(لك. 
 (وأقةموا اليهادة هلل) ه ف هلى (وأشهاوا ذوي هال منكم).  
والياهود كا  أيخا( كاا هاو حظاه مان ها(ين اخل ااتني.  واخل اان موجاه لكا  مان تدعلاق تاه الياهادة مان الياهود هلاةهم 

ولااةم هااو ماان قبةاا  (يوسااف أهاارض هاان هاا(ا واساادغفري لاا( بك) لظهااور الدوزياا  هنااا  ابللفااظ دون مااا هنااا فإ ااه ابملعااا 
 فالك  م مورون  قامة اليهادة. 

 يرهةة. فدعريف اليهادة السدغرا ح أي ك  شهادة وهو اسدغرا  هريف  ن امل مر ته اليهادة ال 
ومعاا إقامااة اليااهادة: إيقاههااا م اادقةمة ال هااوج فةهااا فاإلقامااة م ادعارة إليقاااأ اليااهادة هلااى م اادوفةها مااا حاا  فةهااا  

 شرها مما دلل هلةه أدلة اليريعة وه(ك اسدعارة شايعة وتقام هنا قوله تعاف (وأقوم لليهادة) يف سورة البقرة. 
مرك ال  ج  امليهود له وال  جا  املياهود هلةاه وال  جا  منفعاة اليااها واإلتقااء وقوله (هلل)ح أي  ج  هللا وامدثال أ  

 هلى راحده. وتقام تعمل ه(ا هنا قوله تعاف (وال أين اليهااء إذا ما دهوا) يف سورة البقرة. 
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موهظاة للم المني (ذلكم يوهظ ته من كان يؤمن ابهلل والةوم اآلخار) اإلشاارة إف رةا  ماا تقاام مان ا حكاام الاأ فةهاا  
 من قوله (وأح وا العاةح واتقوا هللا رتكم)ح إف قوله (وأقةموا اليهادة هلل). 

 والوهظ: الدح(ير مما يار والد(كري امللني للقلون وقا تقام هنا قوله تعاف (يعظكم هللا أن تعودوا ملثله) يف سورة النور.  
  د  ). [ ويرزقه من حةا ال 2(ومن يدق هللا حع  له خمرجا] 
اهرتاض تني رلة (وأقةموا ليهادة) ورلة (والاليي يئ ن من ا ةمل) اآليةح ف ن تلك ا حكام ملا اهدربت موهظة تقوله  

(ذلكم يوهظ ته من كان يؤمن ابهلل والةوم اآلخر) أهق  ذلك تقاةة هامةح وهي أن تلك من تقوى هللا تعاف وكا لدقوى 
 ة هلى هادة القرآن من تعقة  املوهظة والرتهة  ابلبيارة والرتغة . هللا من خري يف الا ةا واآلخر 

   
 

 4458صفحة : 
 
وملا كان أمر ال ال  غري حال من حرج وغم يعرض للازوجني وأمار املراجعاة ال خيلاو يف تعامل أحوالاه مان حتما  أحاامها   

الواقفني هنا حاودك أن حعا  هللاام خمرجاا مان لبعمل الكرك من ا حوال الأ سببل ال ال ح أهلمهما هللا أب ه وها املدقني 
الاايقات شبه ما هم فةه من احلرج ابملكان املغلق هلى احلال فةه وشبه ما مينحهم هللا ته من الل ف وإجراء ا ماور هلاى 

 ما ياليم أحواهللام جبع  منف( يف املكان املغلق تدخلع منه املداايق فةه. 
م ويااة وا خاارى صاار ة ومشاا  املخاارج مااا  ااف ماان الل ااف ابملدقااني يف اآلخاارة  ففااي الكااالم اساادعارة أن إحاااامها ضاامنةة 

 أياا تدخلة هم من أهوال احل ان واال دظار فاملخرج هللام يف اآلخرة هو اإلسراأ نم إف النعةم. 
ام هاان وملاا كااان ماان دواهااي الفارا  واخلااال  تااني الاازوجني مااا هاو ماان الدقدااري يف اإل فااا  لااةق ذات الةااا فكااان اإلح اا 

املراجعاة هارضاا كثااريا للنااس تعاا الد لةااقح أتبا  الوهاا جبعاا  املخارج للمدقاني ابلوهااا كخارج خااو وهااو خمارج الدوسااعة يف 
 الرز . 

وقوله (من حةا ال  د  ) احارتاس لائال يداوهم أحاا أن طار  الارز  مع لاة هلةاه فة ادبعا ذلاك فةم اك هان مراجعاة  
 هح ف هلمه هللا أن ه(ا الرز  ل ف من هللا وهللا أهلم كةف يهئ له أسبااب غري مرتقبة. امل لقة   ه ال ي دقب  ماال ينفق من

 فمعا من حةا ال  د  : من مكان ال  د   منه الرز  أي ال يظن أ ه يرز  منه.  
املكااان و(حةاا) م اادعملة ماازا يف ا حااوال والوجاوك تياابةها لألحاوال ابمهااات  داا ملااا جعلال مقار ااة للارز  أشاابهل  

ال(ي يرد منه الوارد ول(لك كا ل (من) هنا لالتدااء اجملازي تبعا السدعارة حةا. ففي حر  (من) اسادعارة تبعةاة. وذكار 
الواحااي يف أسابان النازول أداا  زلال يف شا ن هاو  تان مالاك ا شا عي إذ أسار املياركون اتناه سااملا فا تى هاو  النايب 

أماه جزهاال فقاال لااه رساول هللا صالى هللا هلةااه وسالم:  اتااق هللا واصارب  وأماارك صالى هللا هلةاه وساالم وشاكا إلةااه ذلاك وأن 
وزوجدااه أن يكثاارا قااوال ال حااول وال قااوة إال ابهلل فغفاا  امليااركون هاان االتاان ف ااا  هناازا كثاارية ماان هنااز امليااركني وجاااء نااا 
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غرضنيح ويكون ذلك من قبة  مع زات املاينة فنزلل اآليةح فة وز أن يكون  زوهللاا يف أثناء  زول ه(ك ال ورة ف ادفل ال
 القرآن. 

(ومان يدوكا  هلااى هللا فهاو ح اابه إن هللا تلاغ أماارك) تكملاة للااأ قبلهاا فااإن تقاوى هللا سااب  تفاريح الكاارن واخلاالو ماان  
املاااايقح ومالحظااة امل االم ذلااك ويقةنااه أبن هللا ياااف  هنااه مااا خي اار تبالااه ماان اخلااواطر اليااة ا ةة الااأ تثب ااه هاان الدقااوى 

 و قق وها اله إ ك أبن حع  له خمرجا ويرزقه من حةا ال  د  . 
 وح  : وصف كعا كا . وأصله اسم م ار أو م ار.  
ورلة (إن هللا ابلغ أمرك) يف موض  العلة مملة (ومن يدوك  هلى هللا فهو ح ابه)ح أي ال ت ادبعاوا وقاوأ ماا وهااكم هللا  

 إذا وها وهاا فقا أرادك وإذا أراد هللا أمرا ي ر أسباته. حني ترون أسبان ذلك مفقودة فإن هللا 
ولع  قوله (قا جع  هللا لك  شيء قارا) إشارة إف ه(ا املعاح أي هلم هللا أن يكفي من يدوك  هلةه مهمة فقار ل(لك  

حةا ال  د ا  النااس أسباته كما قار أسبان ا شةاء كلها فال تيكوا يف إااز وهاك فإ ه إذا أراد أمرا ي ر أسباته من 
 وت اريف هللا تعاف خفةة ه ةبة. 

 ومعا (ابلغ أمرك): واص  إف مرادك. والبلوغ ماز ميهور يف احل ول هلى املراد. وا مر هنا كعا الي ن.   
سالم  أي وهن هبا هللا تن راف  ملا  زل قوله تعاف (ومن يدوك  هلى هللا فهو ح به) قال أصحان النيب صالى هللا هلةاه و  

 تعاهم  : فنحن إذا توكلنا  رس  ما كان لنا وال حنفظه فنزلل (إن هللا ابلغ أمرك)ح أي فةكم وهلةكم اك. 
 وقرأ اممهور (ابلغ) ابلدنوين و(أمرك) ابلن  . وقرأك حفع هن هاصم (ابلغ أمرك)  ضافة (ابلغ) إف (أمرك).  
 [)  3(قا جع  هللا لك  شيء قارا] 
 

 4459صفحة : 
 
هللا(ك امملة موق  تد لى فةه صورة من صور إه از القارآن يف ترتةا  مواقا  امما  تعااها تعاا تعامل كماا  بهال هلةاه   

يف مواق  سلفل. فه(ك امملة هللاا موق  االسدئنا  البةاين انشئ هما اشدملل هلةه ر  (ومن يدق هللا حعا  لاه خمرجاا)ح 
امعني للةقاني كاا تاامنده تلاك امما  مدفااوت فقاا ي ادبعا تعامل ال اامعني إف قوله (إن هللا ابلغ أمرك)  ن اسدعااد ال ا

حتقق الوها  مثاله كا تامنده تلك امم  يعرضاها هلاى ارتباا  أحوالاهح أو يارتدد يقةناه فةقاول: أيان أان مان حت اة  ها(اح 
 حني يدب   ظرك فريى توان هن ح ول املوهود ت ب  ا عاام وسايله لايه فةدملكه الة س. 

فهاا(ا االساادئنا  البةاااين وقاا  هقاا  الوهااا تاا(كريا أبن هللا هلاام مواهةاااك وهةاا  هللاااا مقااادير ح ااوهللاا   ااه جعاا  لكاا  شاايء  
 قارا. 

وهللاا موق  الدعلة  مملة (وأح وا العاة) فاإن العااة مان ا شاةاء فلماا أمار هللا  ح ااء أمرهاا غلا  ذلاك أبن تقااير مااة  
 فةه. العاة جعله هللاح فال ي وغ الدهاون 
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وهللاا موق  الد(ية  مملة (وتلك حاود هللا ومن يدعا حاود هللا فقا ظلم  ف ه)ح أي ال(ي وض  تلاك احلااود قاا جعا   
 لك  شيء قارا ال يعاوك كما جع  احلاود. 

(ي وهللاا موق  الدعلة  مملة (فإذا تلغن أجلهن فام اكوهن كعارو  أو فاارقوهن كعارو )ح  ن املعاا إذا تلغان القاار الا 
جعلاه هللا ملاااة العاااة فقااا ح ا  املق ااا الياارهي الاا(ي أشااار إلةاه قولااه تعاااف (ال تاااري لعا  هللا  اااث تعااا ذلااك أماارا) 

 فاملعا: فإن مل  اث هللا أمر املراجعة فقا رفق تكم وحط هنكم امدااد العاة. 
 لرف  النزاأ.  وهللاا موق  الدعلة  مملة (وأقةموا اليهادة هلل) فإن هللا جع  اليهادة قارا 
 فه(ك امملة جزء آية وهي حتدوي هلى حقايق من احلكمة.  
ومعا (لك  شيء) لك  موجودح أي لك  حادث فالييء املوجود سواء كان ذا  أو معاا مان املعااين قاال تعااف (وكا   

 ه قارا. شيء فعلوك يف الزتر). فعموم قوله (لك  شيء) صريح يف أن ما وها هللا ته حع  له حني تكوين
قال الراغ  يف مفرداته: وذلك أن فع  هللا ضرابن: ضرن أوجاك ابلفع ح ومعا إحادك ابلفع  أ ه أتاهه كاامال دفعاة ال  

تعرتيااه الااز دة والنق ااان إف أن يياااء أن يغنةااه أو يبالااه كال ااماوات ومااا فةهااا. ومنهااا مااا جعاا  أصااوله موجااودة ابلفعاا  
ه ال يدا تى مناه غاري ماا قاارك فةاه كدقاايرك يف الناواة أن ينبال منهاا النخا  دون أن ينبال وأجزاءك ابل الحةة وقارك هلى وج

منها تفا  أو زيدون. وتقاايرك   فاة اإل  اان  ن يكاون منهاا إ  اان دون حةاوان آخار. فدقااير هللا هلاى وجهاني: أحاامها 
ة  اإلمكااان. وهلااى ذلااك قولااه (قااا ابحلكاام منااه أن تكااون كاا(ا أو ال يكااون كاا(ا: إمااا هلااى ساابة  الوجااون وإمااا هلااى سااب

جع  هللا لك  شيء قارا). والثاين  ه اء القارة هلةهح وهلى ذلك قوله (فقاران فنعم القاادرون) أو يكاون مان قبةا  قولاه 
 (قا جع  هللا لك  شيء قارا) اك. 

ةاة أو معنوياة جتعا  هلاى والقار: م ار قارك املدعاي إف مفعول تدخفةف الااال الا(ي معنااك وضا  فةاه كقااار كمةاة ذات 
ح   ما يدحمله املفعول. فقار ك  مفعول لفع  قار ما تدحمله طاقده واسد اهده من أهمالح أو تدحمله م احده من 
أشةاء أو يدحمله وهةه ملا يكا ته ذهنه من ماار  وأفهام. ومن فروأ ه(ا املعا ما يف قوله تعاف (ال يكلف هللا  ف اا إال 

 قرة. وقوله هنا (ال يكلف هللا  ف ا إال ما آ ها). وسعها) يف سورة الب
ومن جزيةات معا القار ما ي مى الدقاير: م اار قاار املاااهف إذا جعا  شاةئا أو أشاةاء هلاى مقااار معاني مناسا   

 ملا جع   جله كقوله تعاف (وقار يف ال رد) يف سورة سب . 
ن ثالثاة أشاهر والالياي مل  اان)  ه اف هلاى قولاه (ف لقاوهن (والاليي يئ ان مان ا اةمل مان   اايكم إن ارتبادم فعااهت 

لعاهتن) فإن العاة هنالك أريا نا اإلقراء ف شعر ذلك أن تلك املعداة ممن هللاا أقراءح فبقي تةاان اهداااد املارأة الاأ جتااوزت 
ةملح أي يف ذلااك ساان ا ااةمل أو الااأ مل تبلااغ ساان ماان حتااةمل وهااي ال ااغرية. وكلدامهااا ي ااا  هلةهااا أدااا آي ااة ماان ا اا

 الوقل. 
 والوقف هلى قوله (والالء مل  ان)ح أي هن مع وفات هلى اآلي ني.  
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 4460صفحة : 
 
والة س: هام ا م . وامل يوس منه يف اآلية يعلم من ال ةا  من قولاه (ف لقاوهن لعااهتن)ح أي يئ ان مان ا اةمل ساواء    

مل يكاان ا ق اهااه ملاارض أو إرضااااأ. وهاا(ا ال اان خيدلااف حتايااااك كااان الةاا س منااه تعاااا تعااادك أو كااان تعااام ظهاااوركح أي 
ابخدال  ال(وات وا ق ار كما خيدلف سن اتدااء احلةمل ك(لك. وقا اخدلف يف حتايا ها(ا ال ان تعااد ال انني فقةا : 

 سدون سنةح وقة : مخم ومخ ونح وتر  الابط ابل نني أوف وإمنا ه(ا تقري  إلابن الة س. 
تني وهي خم  ة لعموم قوله (وامل لقات يرتت ان أب ف اهن ثالثاة قاروء) مان ساورة البقارة. وقاا  زلال واملق ود من اآلية  

 سورة ال ال  تعا سورة البقرة. 
وقا خفي مفاد اليرط من قوله (إن ارتبدم) وما هو مد   ته. ورهور أها  الدف اري جعلاوا ها(ا اليارط مد اال ابلكاالم  

د ال تقوله (ال خترجوهن من تةاوهتن) يف أول ها(ك ال اورة خالفاا ليا(وذ  ويا  تعةاا ال(ي وق  هو يف أثنايهح وإ ه لةم م
 وتيدةل ليم  الكالمح مث خفي املراد من ه(ا اليرط تقوله (إن ارتبدم). 

وللعلماء فةه طريقدان: ال ريقة ا وف: ميى أصحانا إف أن مرج  الة س غاري مرجا  االرتةاان ابخادال  املدعلاقح فاروى  
هن مالك أن هللا تعاف ملا تني هاة ذوات القروء وذوات احلم ح أي يف سورة البقرةح وتقةل الةاي ة والأ مل حتمل أشه  

ار ن أصحان حمما صلى هللا هلةه وسلم يف أمرمها فنزلل ها(ك اآلياة. ومثلاه ماروي هان ماهااح وروى ال اربي حاربا هان 
هن اهدااد هاتني اللدني مل ت(كرا يف سورة البقرةح فنزلال ها(ك اآلياة.  أيب تن كع  أ ه س ل رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم

ف علوا حر  (إن) كعا  إذ  وأن االتةاان وقا  يف حكام العااة قبا   ازول اآلياةح أي إذ ارتبادم يف حكام ذلاك فبةنااك نا(ك 
 امل دار  وصححه. وال ارباين اآلية قال اتن العريب: حايا أيب غري صحةح. وأان أقول: رواك البةهقي يف سنده واحلاكم يف
 ت ناك هن همرو تن سامل أن أتةا قال: ولةم يف رواية ال ربي ما يال هلى إسناد احلايا. 

وهاو يف رواياة البةهقااي ت اناك إف أيب هثمااان همار تاان ساامل ا   اااري هان أيب تاان كعا  وهااو منق ا ح  ن أاب هثمااان مل  
ك(لك  ن البةهقي رواك هن احلاكم فال وجه لقول اتن العريب: هو غري   يلق أيب تن كع  وأح   أ ه يف م دار  احلاكم

 صحةح. فإن رجال سناك ثقات. 
ويف أسبان النزول للواحاي هن قدادة أن خالد تن النعمان وأتةا س ال رسول هللا صالى هللا هلةاه وسالم هان ذلاك فنزلال  

  ه(ك اآلية. وقة : إن ال اي  معاذ تن جب  س ل هن هاة اآلي ة.
فالريبة هلى ه(ك ال ريقة تكون مرادا نا ما ح   من الرتدد يف حكم هؤالء امل لقات فدكاون رلاة اليارط معرتضاة تاني  

 املبداإ وهو املوصول وتني خربك وهو رلة (فعاهتن ثالثة أشهر). 
واللاا(ان أيتةهادااا ماانكم والفاااء يف (فعاااهتن) داخلااة هلااى رلااة اخلاارب ملااا يف املوصااول ماان معااا الياارط مثاا  قولااه تعاااف ( 

 فلذومها) ومثله كثري يف الكالم. 
 واالرتةان هلى ه(ا قا وق  فةما ماى فدكون  إن  م دعملة يف معا الةقني تال  كدة.  
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وال ريقااة الثا ةااة: ميااى أصااحانا إف أن مرجاا  الةاا س ومرجاا  االتةااان واحاااح وهااو حالااة امل لقااة ماان ا ااةملح وهااو هاان  
زيااا وتااه ف اار  ااىي تاان تكااري وإمساهةاا  تاان هاااد ماان املالكةااة و  اابه اتاان لباتااة ماان املالكةااة إف داود  هكرمااة وقدااادة واتاان

 الظاهري. 
 وه(ا الدف ري ميحمل أن يكون املراد من االرتةان ح ول الري  يف حال املرأة.  
ارتةااننح فةكاون ضاامري  وهلاى ها(ا ف ملاة الياارط وجواتاه خارب هاان (الاالء يئ ان)ح أي إن ارتانب هاان وارتبادم أ ادم  جاا  

 ر  ال(كور املخاطبني تغلةبا ويبقى اليرط هلى شرطةده. واالرتةان م دقب  والفاء رات ة لل وان. 
وه(ا الدف ري يقداي أن يكون االهدااد تثالثة أشهر ميروطا أبن حت   الريباة يف أيساها مان ا اةمل فاصا ام أصاحاته  

الريبة يف أيسهن أدن ال يعدادن ت(لك أو ال يعدادن أصال فن ا  اتان لباتاة   كفهوم اليرط ال(ي يقداي أ ه إن مل حت  
 من فقهاء املالكةة  إف داود الظاهري أ ه ذه  إف سقوط العاة هن املرأة الأ يوقن أدا  ي ة. 

    
 

 4461صفحة : 
 
تعرضوا الخدال  الفقهاءح قال اتن  قلل وال تعر    بة ه(ا إف داود. فإن اتن حزم: مل  كه هنه وال حكاك أحا ممن  

لباتة: وهو ش(وذح وقال اتن لباتاة: وأماا اتان تكاري وإمساهةا  تان راادح أي مان فقهااء املالكةاة ف عاال املارأة املداةقن أيساها 
داربون ملحقة ابملر تة يف العااة ت رياق القةااس يرياا أن العااة هللااا حكمداان تاراءة الارحمح وا دظاار املراجعاةح وأماا الا(ين ال يع

 مفهوم املخالفة فهم يف سعة مما لزم ال(ين يعدربو ه. 
وأصحان ه(ا ال ريق خمدلفون يف الوجهة ويف حمم  اآلية حب بها: فقال هكرمة واتن زيا وقدادة: لةم هلى املرأة املر ن  

ثاة ا شاهر يدباني فةهاا يف معودة احلةمل إلةها هاة أكثر من ثالثة أشهر تعلقا تظاهر لآلية  ولع  هلة ذلك هنااهم أن ثال
أمار احلماا  فااإن مل يظهار محاا  تعااا ا قااايها ياال هاااة املارأة  ح  ن احلماا  تعااا سان الةاا س اندر فااإذا اهرتهتاا ريبااة احلماا  

 ا دق  النظر إف حكم اليك يف احلم  وتلك م  لة غري الأ  زلل يف ش دا اآلية. 
كاا ت اعة أشاهر  أي أماا احلما  املعدااد  فاإن مل يظهار ناا محا  وقال ا كثرون مان أها  العلام: إن املار ن يف [أساها من 

اتداأت االهدااد تثالثة أشهر فدكم  هللاا سنة كاملة. وأص  ذلك ماا رواك ساعةا تان امل اة  مان قاااء همار تان اخل اان 
العاااة.  ومل خيااالف أحااا ماان ال ااحاتةح وأخاا( تااه مالااك. وهاان مالااك يف املاو ااة: ت ااعة أشااهر للريبااة والثالثااة ا شااهر هااي

ولعلهم رأوا أن العاة تعا ماي الد عة ا شهر تعبا  ن ذلك هو ال(ي يف القرآن وأما الد عة ا شهر ف وجبهاا همار تان 
 اخل ان لعله ابالجدهادح وهو تقةةا لإلطال  ال(ي يف اآلية. 

ندظار الاام إف أن يبلاغ سان مان وقال النخعي وسفةان الثوري وأتو حنةفة اليافعي: تعدا املر ن يف أيسها ابإلقاراء  أي ت 
ال ييبه أن حتةمل ولو زادت ماة ا دظارها هلى ت عة أشهر  . فإذا تلغل سن الة س دون ريباة اهداات تثالثاة أشاهر مان 
يومئاا(. وحناان  داا ول لااه أبن تقاااير الكااالم: فعاااهتن ثالثااة أشااهرح أي تعااا زوال االرتةااان كمااا ساان(كركح وهااو ماا  ذلااك 
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 شهر تعا ماي ت عة أشهر أو تعا ماي ماة تبلغ نا سان مان ال ييابه أن حتاةمل تعبااح  ن يقداي أن ه(ك الثالثة ا
ا دفاء احلم  قا اتاح وا دظار املراجعة قا امدا. إال أن  عد(ر هللام أبن ماو اال دظار ال يدحفز يف خالهللاا امل لق للرأي يف 

يف تف ااري القاارطيب: قااال هكرمااة وقدااادة: ماان الريبااة املاارأة أماار املراجعااة   ااه يف سااعة اال دظااار فةاازاد يف املاااة  جاا  ذلااكح و 
امل دحاضاة الااأ ال ي اادقةم هللاااا احلاةمل يف أول اليااهر مااراراح ويف ا شااهر ماارة  أي تااون ا اااباط  اك. و قاا  ال ااربي مثاا  

الة س ال ينق   ه(ا الكالم هن الزهري واتن زياح فة   أن ي ار إف ه(ا الوجه يف تف ري اآلية. واملرأة إذا قارتل وقل 
 هنها احلةمل دفعة واحاة ت  تبقى هاة أشهر يندانا احلةمل غبا تاون ا دظام مث ينق   ياما. 

وقولااه تعاااف (والااالء مل  ااان) ه ااف هلااى (والااالء يئ اان) والدقاااير: هاااهتن ثالثااة أشااهر. و  اان الوقااف هلااى قولااه  
 (فعاهتن ثالثة أشهر). 

لهان) مع وفاة هلاى رلاة (ولاالء مل  اان) فهاي إياام العااة اجملما  يف قولاه تعااف (وأولل ا محال أجلهان أن يااعن مح 
 (وأح وا العاة) وتقاير الكالم: وأوالت ا محال منهنح أي من امل لقات أجلهن أن ياعن محلهن. 

 سورة البقرة.  فح   ن(ك اآلية م  الأ قبلها تف ة   حوال امل لقات وح   أياا منها تةان اإلرال اآلية الأ يف 
(وأوالت) اسام را  لا(ات كعاا: صااحبة. وذات: مؤ ااا ذوح كعاا: صااح . وال مفارد ل(أوالت) مان الفظاه كمااا ال  

مفرد للفظ (أولوا) و(أوالت) مثا  ذوات كماا أن أولاو مثا  ذوو. ويكدا  (أوالت) تاواو تعاا اهللامازة يف الرسام تبعاا لكداتاة 
دفرقااة يف الرساام تااني أوف يف حالااة الن اا  واماار وتااني حاار  (إف). ولةاادهم ق ااروا  لفااظ (أولااو) تااواو تعااا اهللاماازة لق ااا ال

 كداتده تواو تعا اهللامزة هلى لفظ أويل امل(كر املن ون أو اجملرور وتركوا الدكلف يف غريمها. 
    
 

 4462صفحة : 
 
إذ الغارض ا ول مان العااة حتقااق وجعلال هااة امل لقاة احلاما  منهااة توضا  احلما    اه ال أدل هلاى تاراءة الارحم مناهح   

تراءة الرحم من ولا للم لق أو ظهور اشدغال الرحم جبنني له. وضم إف ذلك غارض آخار وهاو ترقا   اام امل لاق ويكةناه 
من تاار  أمرك ابملراجعةح فلما ح   ا هم ألغي ما هااك رهةا حلق املرأة يف اال  ال  من حرج اال دظارح هلى أن احلما  

قارن مان ال اال  فا لغي ق اا اال دظاار تعلاةال ابلغالا  دون الناادرح خالفاا ملان قاال يف املداوىف هنهاا: هلةهاا قا     ابل
 أق ى ا جلني وهو من ون إف هلي تن أيب طال  واتن العباس. 

رون أزواجاا ون(ا الدف ري ال تدعارض ه(ك اآلياة ما  آياة هااة املداوىف هنهاا الاأ يف ساورة البقارة (والا(ين يدوفاون مانكم ويا( 
 يرتت ن أب ف هن أرتعة أشهر وهيرا)  ن تلك يف واد وه(ك يف وادح تلك ش ن املدوىف هنهن وه(ك يف ش ن امل لقات. 

ولكن ملا كان أج  أرتعة أشهر وهيار للمداوىف هنهاا منح ارة حكمداه يف حتقاق تاراءة رحام امارأة املداوىف مان ولاا لاه إذ ال  
اليريعة جعلل ذلك لغرض احلزن هلى الزوج املدوىف للق   أبن ه(ا مق ا جااهلي  ح فاياة فةه غري ذلك  وال يدوهم أن 
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وقاا دلال الياريعة يف مواضا  هلاى إت الااه والنهاي هناه يف ت ااريف كثارية كماا تةناااك يف تف اري قولاه تعااف (والا(ين يدوفااون 
 منكم وي(رون أزواجا يرتت ن أب ف هن) اخل يف سورة البقرة. 

احلم  غاية حل ول ه(ا املق ا ام من جهة املعا أن املدوىف هنها احلاما  إذا وضاعل محلهاا ختارج وقا هلمنا أن وض   
من هااة وفااة زوجهاا وال تقااي أرتعاة أشاهر وهيارا كماا أداا لاو كاان أماا محلهاا أكثار مان أرتعاة أشاهر وهيار ال تقد ار 

 هلى ا رتعة ا شهر وهير إذ ال حكمة يف ذلك. 
 ية دالة هلى أن هاة احلام  وض  محلها سواء كا ل معداة من طال  أم كا ل معداة يف وفاة. من أج  ذلك كا ل اآل 
ومن أج  ذلك قال رهور أه  العلم من ال حاتة فمن تعاهم: إن هاة احلام  املدوىف هنهاا كعااهتا مان ال اال  وضا   

أن العاام املدا خر منهماا ين ا  العاام اآلخار  محلها غري أن أقواهللام تاال هلاى أن تةانهم مان كاا وا يارون يف تعاارض العماومني
 وهي طريقة املدقامني. 

روى أه  ال حةح  أن هبا هللا تان م اعود ملاا تلغاه أن هلاي تان أيب طالا  قاال يف هااة احلاما  املداوىف هنهاا: إن هلةهاا  
لن ااء الق ارى  أي أق ى ا جلني  أي أج  وض  احلم  وأج  ا رتعة ا شهر والعير) قال اتن م عود: لنزلل ساورة ا

سااورة ال ااال   تعااا ال ااوف  أي تعااا طااوف ال ااور وهااي البقاارة  ح أي لة اال قةااة سااورة البقاارة تناسااخة ملااا يف آيااة سااورة 
ال اال . ويعاااهم خارب سابةعة تنال احلاارث ا سالمةة تاوىف زوجهاا ساعا تان خولاة يف ح اة الاوداأ ككاة وتركهاا حااامال 

  أبرتعاني لةلاة. فاساد ذ ل رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم يف الدازوج فقاال هللااا: فوضعل تعا وفاته  مم هيرة لةلة وقةا
قااا حللاال فااا كحي إن شاائل  . روتااه أم ساالمة أم املااؤمنني وقبلااه معظاام ال ااحاتة الاا(ين تلغهاام. وتلقاااك الفقهاااء تعاااهم 

 ابلقبول وييها له ابملعا واحلكمة كما تقام آ فا. 
ل يف وجه العم  يف تعارض همومني ك  واحا منهما هام من وجه مث  هاتني اآليدني واخدلف املد خرون من أه  ا صو  

فااااممهور درجاااوا هلاااى تااارجةح أحاااامها كااارجح واحلنفةاااة جعلاااوا املدااا خر مااان العماااودين انساااخا للمدقاااام. فقولاااه (وأوالت 
يف هاااة وفاااةح وقولااه  ا محااال)  ن املوصااول ماان صااةغ العمااوم فااةعم كاا  حاماا  معداااة سااواء كا اال يف هاااة ال ااال  أو

(وال(ين يدوفون منكم وي(رون أزواجا يرتت ن أب ف هن أرتعة أشهر وهيرا) تعم ك  امرأة تركهاا املةال ساواء كا ال حاامال 
أو غااري حاماا ح  ن (أواجااا)  كاارة وقعاال مفعااول ال االة وهااي (ياا(رون) املياادملة هلااى ضاامري املوصااول الاا(ي هااو هااام 

وىف هنهن احلوام  وهن ممن مشلهن هماوم (أوالت ا محاال) فدعاارض العموماان كا  مان فمفعوله تب  له همومه فةيم  املد
وجااهح فليااة (وأوالت ا محااال) اقدااال أن احلواماا  كلهاان تندهااي هاااهتن ابلوضاا  وقااا يكااون الوضاا  قباا  ا رتعااة ا شااهر 

 خر هاا(ا ا جاا  هاان وضاا  والعياارح وآيااة البقاارة يقداااي همومهااا أن املدااوىف هاانهن يرتت اان أرتعااة أشااهر وهياارا. وقااا يداا
 احلم . 

 ف(ه  اممهور إف ترجةح هموم (وأوالت ا محال) هلى هموم (وي(رون أزواجا) من وجوك.  
    
 

 4463صفحة : 
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أحاها أن هموم (وأوالت ا محاال) حاصا  تا(ات اللفاظ  ن املوصا  ما  صالده مان صاةغ العماومح وأماا قولاه (ويا(رون   

 سةا  اإلثبات فال هماوم هللااا يف لفظهاا وإمناا هارض هللااا العماوم تبعاا لعماوم املوصاول العاما  أزواجا) فإن (أزواجا)  كرة يف
 فةها وما كان همومه ابل(ات أرجح مما كان همومه ابلعرض. 

واث ةهااا: أن احلكاام يف همااوم (وأوالت ا محااال) هلااق كااالول صاالة املوصااول وهااي مياادقح وتعلةااق احلكاام ابملياادق يااؤذن  
منه  ال  العموم ال(ي يف سورة البقرةح فما كان همومه معلال ابلوصف أرجح يف العم  مما همومه غاري تدعلة  ما اشدق 

 معل . 
 واثلثها: قااء رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم يف هاة سبةعة ا سلمةة.  
 عارضا فةه. وذه  احلنةفةة إف أن هموم (وأوالت ا محال) انس  لعموم قوله (وي(رون أواجا) يف مقاار ما ت 
 وملل الرأيني واحا هو أن هاة احلام  وض  محلها سواء كا ل معداة من طال  أم من وفاة زوجها.  
وال حةح أن آياة البقارة مل يرتفا  حكمهاا وشا( القاايلون أبن املداوىف هنهاا إن مل تكان حاامال ووضاعل محلهاا حا  هلةهاا  

 هاة أرتعة أشهر وهير. 
ماا  اآليدااني كااا  قااق العماا  نمااا معااا فاا وجبوا هلااى احلاماا  املدااوىف هنهااا زوجهااا االهدااااد وقااال قلةاا  ماان أهاا  العلاام ابم 

اب ق ااى ماان ا جلااني أجاا  ا رتعااة ا شااهر والعياار. وأجاا  وضاا  احلماا ح وهااو قااول هلااي تاان أيب طالاا  واتاان هباااس. 
مكن العماا  أبوسااعهما الاا(ي وق اااهم ماان ذلااك االحدةاااط   ااه قااا  تااى هللااام هنااا إذ كااان الدعااارض يف مقاااار زمنااني فاا 

يدحقااق فةااه اآلخاار وز دة فة ااري معااا هاا(ك اآليااة (أوالت ا محااال أجلهاان أن ياااعن محلهاان) مااا مل تكاان يف هاااة وفاااة 
ويكون معا آية سورة البقرة وأزواج املدوفني يرتت ن أب ف هن أرتعة أشهر وهيرا ما مل تكن حوام  فةزدن ترت ا إف وض  

ةع هماوم (والا(ين يدوفاون مانكم ويا(رون أزواجاا يرتت ان أب ف اهن أرتعاة أشاهر وهيارا) كاا يف آياة احلم . وال حوز خت ا
(وأوالت ا محااال أجلهاان أن ياااعن محلهاان) ماان خ ااوو ابلنظاار إف احلواماا  املدااوىف هاانهنح إذ ال حااوز أن تندهااي هاااة 

هاة زوجهااح وهاي يف حالاة محا   ن ذلاك احلام  املدوىف هنها الأ مال هلةها أرتعة أشهر وهير قب  وض  محلها من 
 مقرر ت ال ه من هاة أدلة يف اليريعة ال خال  فةها وإف ه(ا ذه  اتن أيب لةلى. 

ويف صحةح البخاري  هن حمما تن سريين قال: كنل يف حلقة فةها هظم من ا   ار  أي ابلكوفة  وفةهم هبا الرمحاان  
 جلانيح فحااثل حاايا هباا هللا تان هدباة يف شا ن سابةعة تنال احلاارث تن أيب لةلى وكان أصحاته يعظو ه فا(كر آخار ا

فقال هبا الرمحان لكن همه  أي هم هدبة وهو هبا هللا تن م عود  كان ال يقول ذلك  أي مل  اثنا ته  فقلال: إين إذن 
قةال هاامرا أو مريء إن ك(تل هلى رجا  يف جا ا  الكوفاة  وكاان هباا هللا تان هدباة سااكنا تظااهر الكوفاة  فخرجال فل

مالك تن هو  فقلل: كةف كان قول اتن م عود يف املدوىف هنها زوجها وهي حام ح فقال: قال اتان م اعود: أجتعلاون 
 هلةها الدغلةظ وال جتعلون هللاا الرخ ة لنزلل سورة الن اء الق رى تعا ال وف  أي البقرة  . 

ة جااالم هنااك فقااال: أفداين يف اماارأة ولاات تعااا زوجهااا ويف البخااري هاان أيب سالمة جاااء رجا  إف اتاان هبااس وأتااو هريار  
أبرتعني لةلة فقال اتن هباس: آخر ا جلني. فقلال أان  وأوالت ا محاال أجلهان أن يااعن محلهان  . قاال أتاو هريارة: أان 
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ح اة  م  اتن أخي  أي م  أيب سلمة  ف رس  اتن هباس كريبا إف أم سلمة ي  هللاا فقالل: قد   ك(ا والدحقةاق أ اه ماات
الوداأ  زوج سبةعة ا سلمةة وهي حبلى فوضعل تعا موته أبرتعني لةلة فخ بل ف  كحها رسول هللا. وقا قاال تعااهم: 

 إن اتن هباس رج  هن قوله. ومل ي(كر رجوهه يف حايا أيب سلمة. 
[) 5ئاته ويعظام لاه أجارا][ ذلاك أمار هللا أ زلاه إلاةكم ومان يداق هللا يكفار هناه ساة4(ومن يدق هللا حع  له من أمارك ي ارا] 

تكرياار للموهظاااة وهاااو اهااارتاض. والقاااول فةاااه كاااالقول يف قولاااه تعااااف (ومااان يداااق هللا حعااا  لاااه خمرجاااا ويرزقاااه مااان حةاااا ال 
 د  ). واملق ود موهظة الرجال والن اء هلى ا خ( كا يف ه(ك ا حكام مما ه ى أن يكون فةه ميقة هلى أحا أبن 

   مر هللا فإن املمدث  وهو م مى املدقي حع  هللا له ي را فةما حلقه من ه ر. هلى ك  أن ي رب ل(لك امدثاال
 وا مر: الي ن واحلال. واملق ود: حع  له من أمرك الع ري يف  ظرك ي را تقرينة جع  الة ر  مرك.  
   
 

 4464صفحة : 
 
 و  من  لالتدااء اجملازي املراد ته املقار ة واملالت ة.   
  دفاء ال عوتةح أي ا دفاء امليا  واملكروهات. والة ر: ا  
واملق ود من ه(ا حتقةاق الوهاا ابلة ار فةماا شا  ه الع ار حلاا ا زواج هلاى امدثاال ماا أمار هللا تاه الازوج مان اإل فاا  يف  

اخلاروج  ماة العاة ومن املراجعة وتر  منزله  ج  سكناها إذا كاان ال ي اعهما وماا أمار املارأة مان تارتع أماا العااة وهاام
 وحنو ذلك. 

 واإلشارة تقوله (ذلك أمر هللا) إف ا حكام املدقامة من أول ال ورة. وه(ك امملة معرتضة تني املدعاطفدني.  
 وا مر يف قوله (أمر هللا): حكمه وما شرهه لكم كما قال (وك(لك أوحةنا إلةك روحا من أمران).  
ى هللا هلةه وسلم أطلق هلةه اإل زال تيابةها ليار  معا ةاه وألفاظاه ابليايء وإ زاله: إتالغه إف الناس تواس ة الرسول صل 

 الرفة   ن اليريف يدخة  رفةعا. وهو اسدعارة كثرية يف القرآن. ففي قوله (أ زله) اسدعارة مكنةة. 
هداا هللا ابلنااس والكالم كناية هن احلا هلاى الادهمم ترهايداه والعما  تاه وتعاا النااس هلاى الدناافم يف العلام تاه إذ قاا ا 

 حةا أ زل إلةهم ما فةه صالحهم. 
وأهةااا الدحااريمل هلااى العماا  كااا أماار هللا ابلوهااا كااا هااو أهظاام ماان ا رزا  وتفااريج الكاارن وتة اار ال ااعوابت يف الااا ةا.  

 وذلك هو تكفري لل ةئات وتوفري ا جور. 
 
 وامملة مع وفة هلى امملة املعرتضة فلها حكم االهرتاض.  
 ابلوها من اليرط لدحقةق تعلةق اموان هلى شرطه. وجيء  
 (أسكنوهن من حةا سكندم من وجاكم) ه(ك امملة وما أحلق نا من امم  إف قوله (وك ين من قرية هنل) اخل.  
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تيري  م د  ف فةاه تةاان ملاا أرا  يف اآل ت ال ااتقة مان قولاه (ال خترجاوهن مان تةاوهتن) وقولاه (أو فاارقوهن كعارو )ح  
وقوله (وأوالت ا محال أجلهن أن ياعن محلهن) فددنزل ه(ك امم  من الاليت قبلها منزلة البةان لبعملح ويال االشدمال 

 لبعمل وك  ذلك مقداى للف  . واتدائ تبةان ما يف (ال خترجوهن من تةوهتن) من إرال. 
طلقاادم). ولااةم فةمااا تقااام ماان الكااالم مااا والااامري املن ااون يف (أسااكنوهن) هايااا إف الن اااء امل لقااات يف قولااه (إذا  

ي لح  ن يعود هلةه ه(ا الاامري إال لفاظ الن ااء وإال لفاظ (أوالت ا محاال)ح ولكان مل يقا  أحاا أبن اإلساكان خااو 
ابملعداااات احلواماا  فإ ااه ينااايف قولااه تعاااف (ال خترجااوهن) فدعااني هااود الااامري إف الن اااء امل لقااات كلهاانح وتاا(لك يياام  

 رجعةة والباينة واحلام ح ملا هلمده يف أول ال ورة من إرادة الرجعةة والباينة من لفظ (إذا طلقدم الن اء). امل لقة ال
ورهااور أهاا  العلاام قااايلون توجااون ال ااكا هللااان رةعااا. قااال أشااه : قااال مالااك خياارج هنهااا إذا طلقهااا وتبقااى هااي يف  

زوجة يدواراثن وال كا هللان الزمة  زواجهن اك. يريا أداا م ادغا  املنزل. وروى اتن انف  قال مالك: ف ما الأ مل تنب فإدا
هن أخ( حكم سكناها من ه(ك اآلية. وال يريا أدا مةدثناة من حكم اآلية. وقال قدادة واتن أيب لةلاى وإساحا  وأتاو ثاور 

ن زوجهاا طلقهاا ثاالاث وأمحا تن حنب : ال سكا للم لقة طالقا ابينا. ومدم كهم يف ذلك ما روتاه فاطماة تنال قاةم: أ
وأن أخا زوجها منعها من ال كا والنفقةح وأدا رفعل أمرها إف رسول هللا صالى هللا هلةاه وسالم فقاال هللااا:  إمناا ال اكا 
والنفقة هلى من له هلةها الرجعة  . وهو حايا غريا  مل يعرفاه أحاا إال مان رواياة فاطماة تنال قاةم. ومل يقبلاه همار تان 

رت  كدااان هللا وساانة  بةنااا لقااول اماارأة ال  اااري لعلهااا   ااةل أو شاابه هلةهااا. وأ كرتااه هاييااة هلااى اخل ااان. فقااال: ال  اا
 فاطمة تنل قةم فةما ذكرته من أ ه أذن هللاا يف اال دقال إف مكان غري ال(ي طلقل فةه كما تقام. 

أن قدااادة واتاان أيب لةلااى أخاا(ا وروي أن هماار  روى هاان الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم أن للم لقااة الباينااة سااكا  . ورووا  
تقوله تعاف (ال تاري لع  هللا  اث تعا ذلاك أمارا) إذ ا مار هاو املراجعاةح فق ارا ال اال  يف قولاه (إذا طلقادم الن ااء)ح 

 هلى ال ال  الرجعي  ن الباين ال ترتق  تعاك مراجعة وسبقها إف ه(ا امل خ( فاطمة تنل قةم امل(كورة. 
   
 

 4465صفحة : 
 
روى م االم أن مااروان تاان احلكاام أرساا  إف فاطمااة تناال قااةم ي اا هللاا هاان احلااايا فحاثدااه فقااال مااروان: مل   اام  هاا(ا   

احلايا إال من املرأة سن خ( ابلع مة الأ وجاان هلةهاا النااس فبلاغ قاول ماروان فاطماة تنال قاةم فقالال:  تةاين وتةانكم 
قوله (ال تااري لعا  هللا  ااث تعاا ذلاك أمارا). قالال: ها(ا ملان   القرآنح قال هللا هز وج  (ال خترجوهن من تةوهتن)ح إف

 كا ل له رجعة ف ي أمر  اث تعا الثالث  اك. 
ويرد هلى ذلك أن إحااث ا مر لةم قاصرا هلى املراجعة فإن من ا مر ال(ي  اثه هللا أن يرفق قلونما فريغبا معاا يف   

ذلك هلى إحااث أمر املراجعة فا(كر ها(ك احلكماة ال يقدااي خت اةع  إهادة املعاشرة تعقا جايا. وهلى ت لةم اقد ار
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هماوم اللفاظ الا(ي قبلهاا إذ يكفاي أن تكاون حكماة لابعمل أحاوال العاام. فال اوان أن حاق ال اكا للم لقاات كلهانح 
 وهو قول رهور العلماء. 

لم لقااة غاااري تةدااه وال مينعهاااا وقولااه (ماان حةاااا سااكندم)ح أي يف البةاااوت الااأ ت اااكنوداح أي ال يكلااف امل لااق ككاااان ل 
 ال كا تبةده. وه(ا  كةا لقوله (ال خترجوهن من تةوهتن). 

 فإذا كان امل كن ال ي   مبةدني مدفرقني خرج امل لق منه وتقةل امل لقةح كما تقام فةما رواك أشه  هن مالك.  
( منااه أن امل ااكن صاااحل للدبعااةمل و(مان) الواقعااة يف قولااه (ماان حةااا سااكندم) للدبعااةملح أي يف تعاامل مااا سااكندم ويؤخاا 

حب اا  هاار  ال ااكا ماا  جتناا  الدقااارن يف املبةاال إن كا اال غااري رجعةااةح فةؤخاا( منااه أ ااه إن مل ي ااعهما خاارج الاازوج 
 امل لق. 

و(من) يف قوله (من وجاكم) تال م اتقح وهو تةان لقوله (من حةا سكندم) فإن م كن املرء هو وجااك الا(ي وجااك  
 ا هلى  ف ه. غالبا ملن مل يكن مقرت 

 والوجا: مثلا الواو هو الوس  وال اقة. وقرأك اممهور تام الواو. وقرأك رو  هن يعقون تك رها.  
(وال تااروهن لداةقوا هلةهن) أتب  ا مر  سكان امل لقات تنهي هن اإلضرار نن يف شايء مااة العااة مان ضاةق حما   

ي  العاة هلةهن ق اا للكناية والديفي كما تقاام هناا قولاه تعااف (وال أو تقدري يف اإل فا  أو مراجعة يعقبها ت لةق لد و 
 تدخ(وا آ ت هللا هزؤا) يف سورة البقرة. أو لإلماء إف افداايها من مراجعده  ل . 

رتك  والاارة: اإلضرار القوي فك ن املبالغة راجعة إف النهي ال إف املنهي هنهح أي هو دي شايا كاملبالغة يف قوله (وما 
 تظالم للعبةا) يف أدا مبالغة يف النفي ومثله كثري يف القرآن. 

 واملراد ابلداةةق: الداةةق اجملازي وهو احلرج وا ذى.  
والالم يف (لداةقوا هلةهن) لدعلة  اإلضرار وهاو قةاا جارى هلاى غالا  ماا يعارض للم لقاني مان مقاصاا أها  اماهلةاةح   

هن ضرار لدعداوا) وإال فإن اإلضرار ابمل لقات منهي هنه وإن مل يكن لق ا الدااةةق كما تقرر يف قوله تعاف (وال ي كو 
 هلةهن. 

(وإن كن أوالت مح  ف  فقوا هلةهن حىت ياعن محلهن) ضمري (كن) يعود إف ما هاد إلةه ضمري (أسكنوهن) كما هاو  
ء ال اااكنات  ن الااامري ال شاا ن ترتةاا  الااامايرح وكمااا هااو مقداااى ه ااف امماا ح ولااةم هاياااا هلااى خ ااوو الن ااا

 ي لح  ن يكون معادا لامري آخر. 
وظااهر  ظام اآلياة يقداااي أن احلواما  م ادحقات اإل فاا  دون تعاامل امل لقاات أخا(ا كفهاوم الياارطح وقاا أخا( تاا(لك  

 اليافعي وا وزاهي واتن أيب لةلى. 
ات. ولاااا(لك قااااال مالااااك: إن ضاااامري ولكاااان املفهااااوم مع اااا  يف امل لقااااات الرجعةااااات  ن إ فاااااقهن اثتاااال أبداااان زوجاااا 

)أسكنوهن) للم لقات البواين كما تقام. ومن مل أيخا( ابملفهاوم قاالوا اآلياة تعرضال للحواما   كةااا للنفقاة هلاةهن  ن 
ماة احلم  طويلة فركا سئم امل لق اإل فا ح فاملق ود من ه(ك امملة هو الغاية الأ تقولاه (حاىت يااعن محلهان) وجعلاوا 
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 ذات احلم  اإل فا . وته أخ( أتو حنةفة والثوري. و    إف همر تن اخل ان وهباا هللا تان م اعود رضاي للم لقة غري
 هللا هنهما. 

 وه(ا ال(ي يرجح هو ه(ا القول ولةم لليرط مفهوم وإمنا اليرط م و  السدةعان اإل فا  رة  أما احلم .  
 [)  6وإن تعاسرس ف رتض  له أخرى]( فإن أرضعن لكم ف توهن أجورهن وأيروا تةنكم كعرو   
 

 4466صفحة : 
 
ملااا كااان احلماا  يندهااي ابلوضاا  ا دقاا  إف تةااان مااا حاا  هللااان تعااا الوضاا  فااإدن ابلوضاا  ي اارن ابينااات فدنق اا  أحكااام   

الزوجةة فكان ال ام  حبةا ال ياري ه  يكون إرضاهها ولاها حقا هلةهاا كماا كاان يف زمان الع امة أو حقاا هلاى أتةاه 
 ةهااا أجاار إرضاااهها كمااا كااان يع ةهااا النفقااة  جاا  ذلااك الولااا حااني كااان محااال. وهاا(ك اآليااة خم  ااة لقولااه يف سااورة فةع

 البقرة ( والوالاات يرضعن أوالدهن) اآلية. 
وأفهم قوله (لكم) أن إرضاأ الولا تعا الفرا  حق هلى ا ن وحاك   اه كاإل فاا  وا م ترضا  ولااها يف الع امة تبعاا   

أتةااه هلةهااا هناا مالااك خالفااا  يب حنةفااة والياافعيح إذ قاااال: ال حاا  اإلرضاااأ هلاى ا م حااىت يف الع اامة فلمااا إل فاا  
ا ق اا  إ فااا  ا ن هلةهااا ابلبةنو ااة يحااال إقامااة غاا(اء اتنااه هلةااه فااإن أرادت أن ترضااعه فهااي أحااق تاا(لكح وهللاااا أجاار 

غري قاتا  ثااي غاري أماه وجا  هلةهاا إرضااهه ووجا  هلاى اإلرضاأ وإن أتل فعلةه أن ي ل  ظئرا التنه فإن كان ال ف  
 أتةه دف  أجرة رضاهه. 

وقاال أتاو ثاور: حاا  إرضااأ االتان هلاى أمااه ولاو تعاا البةنو اة.  قلااه هناه أتاو تكار اتاان العاريب يف ا حكاام وهاو ه ةاا .  
 وه(ك اآلية أمامه. 

دياورين أيمر أحامها اآلخر فةا ير اآلخار كاا أمارك. ومناه وااليدمار: الدياور والدااول يف النظر. وأصله م اوأ أمرك  ن امل 
 ت مةة مام  أصحان الاهوة أو النحلة أو الق ا املوحا مؤيرا   ه يق  االسدئمار فةهح أي الدياور وتااول اآلراء. 

لااها. وماا يب(لاه ا ن وقوله (وأيروا تةنكم) خ ان للرجال والن اء الواق  تةنهم ال اال  لةديااوروا يف أمار إرضااأ ا م و  
 هللاا من ا جرة هلى ذلك. 

وقةا االيدمار ابملعرو ح أي ايدمرا مالت ا ملا هو املعرو  يف مث  حاهللام وقومهمح أي معداد مقبولح فال ييادط ا ن يف  
 اليح وال تيدط ا م يف احلرو. 

منهمااا  ف ااه منزلااة مااا لااو اجدلباال  وقولااه (وإن تعاساارس ف رتضاا  لااه أخاارى) هدااان وموهظااة لااألن وا م أبن يناازل كاا  
لل ف  ظئرح فال ت  ل ا م أكثار مان أجار أمثاهللاااح وال يياح ا ن هماا يبلاغ أجار أمثاال أم ال فا ح وال ي اقط حاق ا م 
إذا وجاا ا ن ماان يرضا  لااه مااان  ن هللا قااال (ف رتضا  لااه أخاارى) وإمناا يقااال أرضاعل لااهح إذا اسادؤجرت لاا(لكح كمااا 

ح إذا آجاار مان يرضاا  لاه ولاااك. وتقاام يف سااورة البقارة قولااه تعااف (وإن أردس أن ت رتضااعوا أوالدكاام) يقاال: اسرتضاا  أيااا
 اآلية. 
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والدعاسر صاور الع ر من اما بني. وهو تفاه  من قولكم: ه رت فالانح إذا أخ(ته هلى ه ركح ويقال: تعاسر البةعان  
 إذا مل يدفقا. 

 ومل ترجعوا إف وفا ح أي فال يبقى الولا تاون رضاهة. فمعا (تعاسرس) اشدا اخلال  تةنكم  
وسني االسدقبال م دعم  يف معاا الد كةااح كقولاه (قاال ساو  أسادغفر لكام ريب) يف ساورة يوساف. وها(ا املعاا انشائ  

 هن جع  هالمة االسدقبال كناية هن جتاد ذلك الفع  يف أزمنة امل دقب  حتقةقا لدح ةله. 
 ناية أياا هن أمر ا ن ابسدئ ار ظئر لل ف  تقرينة تعلةق (له). تقوله (ف رتض ). وه(ا اخلرب م دعم  ك 
 فاجدم  فةه ثالث كنا ت: كناية هن موهظة ا نح وكناية هن موهظة ا مح وكناية هن أمر ا ن ابالسرتضاأ لولاك.  
  ف ا إال ما آتةاها سة ع  هللا تعا ه ر (لةنفق ذو سعة من سعده ومن قار هلةه رزقه فلةنفق مما آتةاك هللا ال يكلف هللا 

[) ت(ية  ملا سبق من أحكام اإل فا  هلى املعداات واملرضعات كا يعم ذلاك. ويعام كا  إ فاا  ي الا  تاه امل الم 7ي را]
 من مفروض ومناونح أي اإل فا  هلى قار ال عة. 

 وال عة: هي اماة من املال أو الرز .  
 اة من طعام ولباس وغري ذلك مما  داج إلةه. واإل فا : كفاية مؤو ة احلة 
و(مان) هنااا اتداايةااة  ن اإل فااا  ي ااار هان ال ااعة يف االهدبااارح ولة اال (ماان) ها(ك   (ماان) الااأ يف قولااه تعاااف (وممااا  

رزقناهم ينفقون)  ن النفقة هنا لة ل تعاا من ال عةح وهي هنا  تعمل الرز  فل(لك تكون (من) من قوله (فلةنفق مما 
  ك هللا) تبعةاةة. آ
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ومعا (قار هلةه رزقه) جع  رزقه مقاوراح أي حماودا تقار معني وذلك كناياة هان الدااةةق. وضااك (يرزقاون فةهاا تغاري   

ح ان)ح يقال: قار هلةاه رزقاهح إذا قارتكح قاال تعااف (هللا يب اط الارز  ملان ييااء ويقاار) وتقاام يف ساورة الرهاا أي مان  
 ضةق من املال فلةنفق كا ي مح ته رزقه ابلنظر إف الوفاء ابإل فا  ومراتبه يف الدقا،. وه(ا مم  هنا تف اةله يف كان يف

أدلة أخرى من الكدان وال نة واالسادنباطح قاال النايب صالى هللا هلةاه وسالم هللاناا تنال هدباة زوج أيب سافةان:  خا(ي مان 
 ماله ما يكفةك وولا  ابملعرو   . 

  : هو ما تعارفه الناس يف معداد ت رفاهتم ما مل تب له اليريعة. واملعرو  
والرز : اسم ملا يندف  ته اإل  ان يف حاجاته من طعام ولباس ومداأ ومنزل. سواء كان أهةاان أو أةاان. وي لق الرز  كثريا  

 هلى ال عام كما يف قوله تعاف (وجا هناها رزقا). 
قااات ال تدحاااد كقااادير معةنااة الخاادال  أحااوال الناااس وا زمااان والاابالد. وإمنااا اخدلفااوا يف ومل خيدلااف العلماااء يف أن النف  

الدوسا  يف اإل فااا  يف مااال املؤسار هاا  يقاااي هلةاه ابلدوسااعة هلااى مان ينفااق هااو هلةاه وال أح اا  اخلااال  يف ذلااك إال 
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كالزوجاة العالةاة القاار. وكا  ذلاك داخا    اخدالفا يف أحوال الناس وهواياهم وال تا من اهدبار حال املنفق هلةه ومعداادكح
 حتل قول النيب صلى هللا هلةه وسلم هللانا:  ما يكفةك وولا  ابملعرو   . 

ورلة (ال يكلف هللا  ف ا إال ما آ ها) تعلة  لقوله (ومن قار هلةه رزقه فلةنفق مما آ ك هللا).  ن مامون ها(ك امملاة  
 تعاف (ال يكلف هللا  ف ا إال وسعها) يف سورة البقرةح وهي قب  سورة ال ال . قا تقرر تني امل لمني من قب  يف قوله 

واملق ود منه إقناأ املنفق هلةه أبن ال ي ل  من املنفق أكثار مان مقارتاه. وهللاا(ا قاال هلمااؤان: ال ي لاق هلاى املع ار إذا   
  كان يقار هلى إشباأ املنفق هلةها وإك ايها ابملعرو  ولو تي فح أي دون ضر.

و(مما آ ك هللا) ييام  املقاارة هلاى االكد اان فاإذا كاان مان حا  هلةاه اإل فاا  قاادرا هلاى االكد اان لةنفاق مان حا   
هلةه إ فاقه أو لةكم  له ما ضا  هنه مالهح حرب هلى االكد ان. وأما من ال قارة له هلى االكد ان ولةم له ما ينفاق 

مراتبهاا تكاون هلاى تةال ماال امل المني. وقاا قاال همار تان اخل اان:  وأن  منه فنفقده أو  فقة من ح  هلةه إ فاقه هلى
رن ال رمية ورن الغنةمة إن هتلك ماشةدهما أيتةين تبةنة يقول   أمري املؤمنني   أمري املؤمننيح افداركهم أيناا  ح رواك مالاك 

 يف املوط . 
 . فمن الفقهاء من رأى ذلك موجبا للدفرقة تةنهما ويف ه ز الزوج هن إ فا  زوجه إذا طلبل الفرا  لعام النفقة خال 

تعاا أجاا  رجاااء ي ار الاازوج وقااار تياهرينح وهااو قااول مالاك. وماانهم ماان مل يار الدفريااق تااني الازوجني تاا(لك وهااو قااول أيب 
 حنةفةح أي وتنفق من تةل مال امل لمني. 

جني املع ارين وإن مل يدوصا  إف اإل فاا  مان وال(ي يقداةه النظر أ ه إن كاان تةال املاال قايماا فاإن مان واجباه  فقاة الازو  
 تةل املال كان حقا أن يفر  القاضي تةنهما وال يرت  املرأة وزوجها يف احدةاج. وحم  ت ط ذلك يف م اي  الفقه. 

ورلة (سة ع  هللا تعا ه ر ي را) تكملة للد(ية  فاإن قولاه ( ال يكلاف الاه  ف اا إال ماا آ هاا) يناسا  ماامون رلاة  
 ق ذو سعة من سعده). (لةنف

وقوله (سة ع  هللا) اخل تناس  مامون (ومن قار هلةه رزقاه) اخل. وها(ا الكاالم خارب م ادعم  يف تعاا الرتجاي وطار   
الة س هن املع ر من ذوي العةال. ومعناك: ه ى أن حع  هللا تعا ه ركم ي را لكم فإن هللا حع  تعا ه ر ي را. وه(ا 

ت رفات هللا أن حع  تعاا ه ار قاوم ي ارا هللاامح فمان كاان يف ه ار رجاا أن يكاون ممان ييامله اخلرب ال يقداي إال أن من 
 فا  هللاح فةبال ه رك ابلة ر. 

ولااةم يف هاا(ا اخلاارب وهااا لكاا  مع اار أبن ي ااري ه اارك ي اارا. وقااا يكااون يف املياااهاة مااا خيااالف ذلااك فااال فاياااة يف  
ئ( أبن هللا سةبال ه رهم ابلة رح أو وها للمنفقاني الا(ين ميدثلاون الدكلف أبن ه(ا وها من هللا للم لمني املوحاين يوم

  مر هللا وال ييحون تييء مما ي عه ماهللام. وا ظر قوله تعاف (فإن م  الع ر ي را). 
ومان تالغاة القارآن اإلتةاان ن(ه ار وي ارا)  كارتني غاري معارفني ابلاالم لائال يداوهم مان الدعرياف معاا االسادغرا  كماا يف  

 فإن م  الع ر ي را). قوله (
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[ فا(اقل وابل أمرهاا وكاان 8(وك ين من قرية هدل هن أمر رنا ورسله فحاسبناها ح ااب شاياا وه(تناها ه(ااب  كرا]  

[ أها هللا هللام ه(ااب شاياا) ملا شرهل للم لمني أحكام كثارية مان ال اال  ولواحقاهح وكا ال كلهاا 9هاقبة أمرها خ را]
قا حت م تعمل ا  فم هن إيفاء حق االمدثال هللاا تكاسال أو تق ريا رغا  يف االمدثاال هللااا تقولاه (ومان يداق هللا  تكالةف

حع  له خمرجا) وقوله (من يدق هللا حع  له من أمرك ي را)ح وقوله (ومن يدق هللا يكفر هنه سةئاته ويعظام لاه أجارا)ح وقولاه 
 (سة ع  هللا تعا ه ر ي را). 

الناااس يف خااالل ذلااك ماان خمالفدهااا تقولااه (وتلااك حاااود هللا وماان يدعااا حاااود هللا فقااا ظلاام  ف ااه)ح وقولااه  وحاا(ر هللا  
(ذلكاام يااوهظ تااه ماان كااان يااؤمن ابهلل والةااوم اآلخاار) أهقبهااا تدحاا(ير هظااةم ماان الوقااوأ يف خمالفااة أحكااام هللا ورسااله لقلااة 

ولة وا ممن يعدوا هلى أمر رنم  كا ح  أبقوام من هقان هظةم   العناية كراقبدهمح  ن ال غري يثري املة ح ف(كر امل لمني
 هلى قلة اكرتاثهم أبمر هللا ورسله لئال ي لكوا سبة  الدهاون  قامة اليريعةح فةلقي نم ذلك يف مهواة الاالل. 

ى مماوأ امماا  ال اااتقة وها(ا الكااالم مقاماة ملااا أييت ماان قولاه (فاااتقوا هللا   أويل ا لبااان) اآل ت فامملاة مع وفااة هلاا 
 ه ف غرض هلى غرض. 

و(ك ين) اسم لعاد كثري مبهم يف رك ما ميةزك تعاك من اسم مرور كن و(ك ين) كعا  كام  اخلربياة. وقاا تقاام هناا قولاه  
 تعاف (وك ين من  يب قد  معه رتةون كثري) يف آل همران. 

انل أها  تلاك القارى شايء ماالزم مازايهم هلاى هداوهم هان أمار  واملق ود من إفادة الدكثري هناا حتقةاق أن العا(ان الا(ي 
 رنم ورسله فال يدوهم مدوهم أن ذلك م ادفة يف تعمل القرى وأدا غري م ردة يف رةعهم. 

 و(ك ين) يف موض  رف  هلى االتدااءح وهو مبين.  
 ورلة (هنل هن أمر رنا) يف موض  اخلرب ل(ك ين).  
 لك ابهدبار ما فرأ هلةه من قوله (فحاسبناها) فاملفرأ هو املق ود من اخلرب. 1واملعا: اإلخبار تكثرة  
واملراد ابلقرية: أهلها هلى حا قوله (واس ل القرية الأ كناا فةهاا) تقريناة قولاه هقا  ذلاك (أهاا هللا هللاام ها(ااب شااياا) إذ  

 جيء تامري ر  العقالء. 
 ن يف اجاادالن ها(ا اللفااظ تعريااا ابملياركني ماان أها  مكااة ومياايعة هللااام وإمناا أوثار لفااظ القرياة هنااا دون ا ماة وحنوهاا  

 ابلن(ارة ول(لك كثر يف القرآن ذكر أه  القرى يف الد(كري تع(ان هللا يف حنو(وكم من قرية أهلكناها). 
 وفةه ت(كري للم لمني توها هللا تن رهم وحمق هاوهم.  
 والعناد. وضمن معا اإلهراض فعاي حبر  (هن). والعدو ويقال العأ: جتاوز احلا يف االسدكبار  
وا اسبة م دعملة يف امزاء هلى الفع  كا يناس  شاته من شايا العقاانح تيابةها لدقااير امازاء  جاراء احل اان تاني  

 املدعاملنيح وهو احل ان يف الا ةاح ول(لك جاء (حاسبناها) و(ه(تناها) ت ةغة املاضي. 
 ى هدوها جزاء يكافئ طغةادا. واملعا: ف ازيناها هل 
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 والع(ان النكر: هو ه(ان االسدئ ال ابلغر ح واخل فح والرجمح وحنو ذلك.  
وه ف الع(ان هلى احل ان مؤذن أب ه غريكح فاحل ان فةما لقوك قب  االسدئ ال من املخوفاات وأشاراط اإل ا(ار مثا   

 القحط والوابء والع(ان هو ما توهاوا ته. 
 ان هلى حقةقده ويراد ته ح ان اآلخرة. وشاته قوة املناقية فةه واال دهار هلاى كا  ساةئة  اسابون ولك أن جتع  احل 

 هلةها. 
والع(ان: ه(ان جهانمح ويكاون الفعا  املاضاي م ادعمال يف معاا امل ادقب  تيابةها للم ادقب  ابملاضاي يف حتقاق وقوهاه  

 ن النار). مث  قوله (أتى أمر هللا)ح وقوله (واندى أصحان امنة أصحا
 والنكر تامدنيح وتام ف كون: ما ينكرك الرأي من فظاهة كةفةده إ كارا شاياا.  
وقاارأ انفاا  وأتااو تكاار هاان هاصاام وأتااو جعفاار ويعقااون ( كاارا) تااامدني. وقاارأك الباااقون ت ااكون الكااا . وتقااام يف سااورة  

 الكهف. 
 ا). والفاء يف قوله (ف(اقل وابل أمرها) لدفري  (فحاسبناها) (وه(تناه 
 وال(و : هنا اإلح اس م لقاح وهو ماز مرس .  
 والوتة : صفة ميبهة. يقال: وت   ابلام  : املرهىح إذا كان كألك وخةما ضارا ملا يرهاك.  
وا مر: احلاال واليا نح وإضاافة الاوابل إف ا مار مان إضاافة امل اب  إف ال اب ح أي ذاقاوا الاوابل الا(ي ت اب  هللاام فةاه  

 ل(ي كا وا هلةه. أمرهم وش دم ا
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 وهاقبة ا مر: آخرك وأثرك. وهو ييم  العاقبة يف الا ةا واآلخرة كما دل هلةه قوله (أها هللا هللام ه(ااب شاياا).   
وشاابهل هااااقبدهم ال اااوأى   ااارة الدااااجر يف تةعاااه يف أداام ملاااا هداااوا ح اابوا أدااام أرضاااوا أ ف ااهم  هراضاااهم هااان الرسااا   

 لةهم فما لبثوا أن صاروا ك(لة وكما خي ر الداجر يف جترك. وا د روا ه
وجيء تفع  (كاان) ت اةغة املااي  ن احلاايا هان هاقبدهاا يف الاا ةا تغلةباا. ويف كا  ذلاك تفظةا  ملاا حلقهام مبالغاة يف  

 الدح(ير مما وقعوا فةه. 
 ا خ را) أو تال تعمل من ك . ورلة (أها هللا هللام ه(ااب شاياا) تال اشدمال من رلة (وكان هاقبة أمره 
 واملراد ه(ان اآلخرة  ن اإلهااد الدهةئة وإمنا يهة  الييء ال(ي مل    .  
وإن جعلل احل ان والع(ان امل(كورين آ فا ح ان اآلخرة وه(انا كما تقام آ فا ف ملة (أها هللا هللام ه(ااب شاياا)   

 (ف(وقوا فلن  زياكم إال ه(ااب). اسدئنافا لبةان أن ذلك مدزايا غري خمفف منه كقوله 
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(فاتقوا هللا   أويل ا لبان ال(ين آمنوا) ه(ا الدفري  املق ود هلى الدكالةف ال اتقة وخاصة هلى قوله (وتلك حااود هللا  
 ومن يدعا حاود هللا فقا ظلم  ف ه) وهو  دة ة ما مها له ته من قوله (وك ين من قرية هنل هن أمر رنا ورسله). 

 ااااء املااؤمنني توصااف (أويل ا لبااان) إمياااء إف أن العقااول الراجحااة تاااهو إف تقااوى هللا  دااا كمااال  ف اااينح و ن ويف  
فواياها حقةقةة دايمةح و ن نا اجدنان املااار يف الاا ةا واآلخارةح قاال تعااف (أال إن أولةااء هللا ال خاو  هلاةهم وال هام 

لااه (أويل) معناااك ذويح وتقااام تةا ااه هنااا قولااه (والااآلء يئ اان ماان ا ااةمل) آ فاااح  ز ااون الاا(ين آمنااوا وكااا وا يدقااون)ح وقو 
و(الا(ين آمناوا) تاال ماان (أويل ا لباان). وها(ا االتبااأ يااومئ إف أن قباوهللام اإلمياان هناوان هلااى رجاحاة هقاوهللام. واإلتةااان 

 هي الأ أمروا أبن  ة وا نا.  ت لة املوصول إشعار أبن اإلميان سب  للدقوى وجام  ملعظمها ولكن للدقوى درجات
[ رسوال يدلوا هلةكم آ ت هللا مبةنات لةخرج ال(ين آمنوا وهملوا ال ااحلات مان الظلماات 10(قا أ زل هللا إلةكم ذكرا] 

 إف النور) يف ه(ك امملة معا العلة لألمر ابلدقوى  ن إ زال الكدان  ف  هظةم هللام م دحق شكرهم هلةه. 
 (قا) لالهدمام ته وتعا النفوس هلى ت فح ه(ا الكدان ومداتعة إرشاد الرسول صلى هللا هلةه وسلم. و كةا اخلرب ن 
وال(كر: القرآن. وقا مساي ابلا(كر يف آ ت كثارية   اه يداامن تا(كري النااس كاا هام يف غفلاة هناه مان داليا  الدوحةاا وماا  

ةف وتةنااك هناا قولاه تعااف (وقاالوا أييهاا الا(ي  ازل هلةاه يدفرأ هنها من ح ن ال الو ح مث تا(كريهم كاا تاامنه مان الدكاال
ال(كر) يف سورة احل ر. وأ زل القرآن تبلةغه إف الرسول صلى هللا هلةه وسلم تواس ة امللاك واسادعري لاه اإل ازال  ن الا(كر 

 ميبه ابلييء املرفوأ يف ال ماواتح كما تقام يف سورة احل ر ويف آ ت كثرية. 
ر إف املؤمنني  دم ال(ين ا دفعوا ته وهلماوا كاا فةاه فخ  اوا هناا مان تاني رةا  ا مام  ن القارآن أ ازل وجع  إ زال ال(ك 

 إف الناس كلهم. 
وقوله (رسوال) تال من (ذكارا) تاال اشادمال  ن تاني القارآن والرساول حمماا صالى هللا هلةاه وسالم مالزماة ومالت اة فاإن  

ةااهح فقاا أهماا  فعا  (أ ازل) يف (رسااوال) تبعاا إلهمالااه يف املباال منااه ابهدباار هاا(ك الرساالة حتققال لااه هناا  اازول القارآن هل
املقار ة واشدمال مفهوم أحا االمسني هلى مفهوم اآلخر. وه(ا كما أتال (رسول من هللا) من قوله (حىت  تةهم البةنة) يف 

 سورة البةنة. 
 والرسول: هو حمما صلى هللا هلةه وسلم.  
جبربي ح وهو مروي هن الكليب لد حةح إتاال (رسوال) منه ففةه تكلفات ال داهي إلةها فإ ه ال حمةع  وأما تف ري ال(كر 

هاان اهدبااار تااال االشاادمالح وال ي اادقةم وصااف جربياا  أب ااه يدلااو هلااى الناااس اآل ت فااإن معااا الاادالوة تعةااا ماان ذلااكح 
 وك(لك تف ري ال(كر جبربي . 

حم(و  يال هلةه أ زل هللا وتقايرك: وأرس  إلةكم رساوالح ويكاون ح(فاه إحاازا إال وحوز أن يكون (رسوال) مفعوال لفع   
 أن الوجه ال اتق أتلغ وأوجز. 

 وقرأ انف  واتن كثري وأتو همرو وأتو تكر هن هاصم (مبةنات) تفدح الةاء. وقرأك الباقون تك رها وملل القراءتني واحا.  
   
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4470صفحة : 
 
إخراج املؤمنني ال احلني مان الظلماات إف الناور وإن كا ال هلاة إ زالاه إخاراج رةا  النااس مان  وجعلل هلة إ زال ال(كر  

ظلمات الكفر وف اد ا همال إف  ور اإلميان وا همال ال احلاتح  ظرا خل وو الفريق ال(ي ا دف  ن(ا ال(كر اهدماما 
ه ماارد خت ااةع ابلاا(كر. وقااا تقااام  ظااري هاا(ك تياا دم. ولااةم ذلااك تاااال هلااى أن العلااة مق ااورة هلااى هاا(ا الفريااق ولكناا

 امملة يف مواض  كثرية منها أول سورة ا هرا . 
[) 11(ومن يؤمن ابهلل ويعما  صااحلا  اخلاه جناات جتاري مان حتدهاا ا داار خالااين فةهاا أتااا قاا أح ان هللا لاه رزقاا] 

امدثااهللام ابلنعاةم اخلالاا ت اةغة اليارط للااللاة هلاى  ه ف هلى ا مر ابلدقوى والدنويه ابملدقني والعناية نم ه(ا الوها هلى
 أن ذلك  عةم مقةا ح وله لراغبةه أبن يؤمنوا ويعملوا ال احلات. 

و(صاحلا)  عل ملوصو  حم(و  دل هلةه (يعم ) أي همال صاحلاح وهو  كرة يف ساةا  اليارط تفةاا العماوم كإفادتاه   
 أي امل مور نا أمرا جازما تقرينة اسدقراء أدلة اليريعة. يف سةا  النفي. فاملعا: ويعم  رة  ال احلاتح 

 وتقام  ظري ه(ك اآلية يف مواض  كثرية من القرآن.  
ورلاااة (قاااا أح ااان هللا لاااه رزقاااا) حاااال مااان الاااامري املن اااون يف ( اخلاااه) ولااا(لك فااا(كر اسااام اماللاااة إظهاااار يف مقاااام  

 اإلضمار لدكون امملة م دقلة تنف ها. 
 يندف  ته وتنكريك هنا للدعظةمح أي رزقا هظةما.  والرز : ك  ما 
وقارأ انفاا  واتاان كثااري واتان هااامر ( اخلااه) تنااون العظمااة. وقارأك الباااقون ابلدحدةااة هلااى أ ااه هاياا إف اساام اماللااة ماان قولااه  

 (ومن يؤمن ابهلل) وهلى قراءة انف  واتن هامر يكون فةه سكون االلدفات. 
ماان ا رض مااثلهن يدناازل ا ماار تةاانهن لدعلمااوا أن هللا هلااى كاا  شاايء قاااير وأن هللا قااا ( هللا الاا(ي خلااق سااب  مساااوات و  

[) اساام اماللااة خاارب مبداااأ حماا(و  تقااايرك: هااو هللا. وهاا(ا ماان حاا(  امل اانا إلةااه ملداتعااة 12أحاااط تكاا  شاايء هلمااا]
دااااء ماان قولااه (واتقااوا هللا االساادعمال كمااا مساااك ال ااكاكيح فإ ااه تعااا أن جاارى ذكاار شااؤون ماان هظااةم شااؤون هللا تعاااف ات

رتكم) إف هناح فقا تكرر اسم اماللة وضامريك واإلساناد إلةاه زهااء ثالثاني مارة فاقدااى املقاام هقا  ذلاك أن يازاد تعرياف 
الناس ن(ا العظةمح وملا صار الب اط ملةئا ت(كر امسه صح ح(فه هنا اإلخبار هناه إحاازا وقاا تقاام هناا قولاه تعااف (رن 

  رض وما تةنهما) يف سورة مر،ح وك(لك هنا قوله (صم تكم همي)ح وقوله (مقام إتراهةم) يف سورة البقرة. ال ماوات وا
 فامملة هلى ه(ا الوجه م د  فة اسدئنافا اتداايةا.  
واملوصول صفة السم اماللة وقا ذكرت ه(ك ال لة ملاا فةهاا مان الااللاة هلاى هظاةم قارتاه تعاافح وهلاى أن النااس وهام  
ن رلااة مااا يف ا رض هبةاااكح فعلااةهم أن يدقااوكح وال يدعاااوا حاااودكح و اساابوا أ ف ااهم هلااى ماااى طاااهدهم إ ك فإ ااه ال ماا

 ختفى هلةه خافةةح وأ ه قاير هلى إي ال اخلري إلةهم إن أطاهوك وهقانم إن ه وك. 
 وفةه تنويه ابلقرآن   ه من رلة ا مر ال(ي يدنزل تني ال ماء وا رض.  
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 اب  ال اماوات تقاام القاول فةهاا غاري مارةح وهاي سااب  منف ا  تعااها هان اآلخار لقولاه تعااف يف ساورة  او  (أمل تااروا  وال 
 كةف خلق هللا سب  مساوات طباقا). 

وقولااه (وماان ا رض مااثلهن) ه ااف هلااى (سااب  مساااوات) وهااو  دماا  وجهااني: أحااامها أن يكااون املع ااو  قولااه (ماان  
لفظ ا رض ويكون حر  (من) مزياا للدوكةا تناء هلى قول الكوفةني وا خفش أ ه ال ا رض) هلى أن يكون املع و  

ييرتط لز دة (من) أن تق  يف سةا  النفي والنهي واالسدفهام واليرط وهو ا حق ابلقباول وإن مل يكان كثاريا يف الكاالمح 
 حاال من (ا رض).  وهام الكثرة ال ينايف الف احةح والدقاير: وخلق ا رضح ويكون قوله (مثلهن)

ومماثلااة ا رض لل ااماوات يف داللااة خلقهااا هلااى هظااةم قااارة هللا تعااافح أي أن خلااق ا رض لااةم أضااعف داللااة هلااى  
 القارة من خلق ال ماوات  ن لك  منهما خ ايع دالة هلى هظةم القارة. 

 وه(ا أظهر ما يؤول ته اآلية.  
 ا كما أيت تلفظ ال ماوات إي(ان ابالخدال  تني حالةهما. ويف إفراد لفظ (ا رض) دون أن يؤتى ته رع 
الوجااه الثاااين: أن يكااون املع ااو  (مااثلهن) ويكااون قولااه (وماان ا رض) تةاااان للمثاا  فمااا صااا  (مااثلهن) هااو(ا رض).  

 وتكون (من) تةا ةة وفةه تقا، البةان هلى املبنيح وهو وارد غري اندر. 
   
 

 4471صفحة : 
 
مماثلة يف الكرويةح أي مث  واحاة من ال ماواتح أي مث  كوك  من الكواك  ال بعة يف كودا ت ري فة وز أن تكون   

 حول اليمم مث  الكواك  فةكون ما يف اآلية من اإله از العلمي ال(ي قامنا ذكرك يف املقامة العاشرة. 
فمنهم من قال هي سب  طبقات منب ا ة ورهور املف رين جعلوا املماثلة يف هاد ال ب  وقالوا: إن ا رض سب  طبقات  

تفر  تةنها البحار. وه(ا مروي هن اتن هباس من رواية الكليب هن أيب صاحل هنهح ومنهم من قال هي سب  طبا  تعاها 
فو  تعمل وهو قول اممهور. وه(ا يقرن من قول هلماء طبقات ا رض  امةولوجةا  ح من إثبات طبقات أرضةة لكنها 

 بقات. ال ت   إف سب  ط
 ويف الكيا   قة  ما يف القرآن آية تال هلى أن ا رضني سب  إال ه(ك  اك. وقا هلمل أدا ال داللة فةها هلى ذلك.  
وقال املازري يف كداتة املعلم هلى صحةح م لم هنا قول النيب صلى هللا هلةه وسلم يف كدان اليفعة: (من اقد ا  شاربا   

 يوم القةامة). من ا رض ظلما طوقه من سب  أرضني 
كان شةخنا أتو حمما هبا احلمةا كد  إيل تعا فراقي له ه  وقا  يف اليارأ هماا ياال هلاى كاون ا رض سابعاح فكدبال   

إلةه قول هللا تعاف (هللا ال(ي خلق سب  مساوات ومن ا رض ماثلهن) وذكارت لاه ها(ا احلاايا ف هااد كداتاه إيل يا(كر فةاه 
ك  واهللاةئة أو مثلهن يف العاد. وأن اخلارب مان أخباار اآلحاادح والقارآن إذا احدما  واخلارب أن اآلية حمدملة ه  مثلهن يف الي

إذا مل يدااواتر مل ي ااح الق اا  تاا(لكح وامل اا لة لة اال ماان العملةااات فةدم ااك فةهااا ابلظاااهر وأخبااار اآلحااادح ف هااات إلةااه 
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ر كدااايب يف احدمااال مااا قااال. فق اا  اجملاوتااة أحاادج لبعااا االحدمااال هاان القاارآن وت اا ل القااول يف ذلااك وتاارددت يف آخاا
 اجملاوتة اك. 

وأ اال قااا تبةناال أن إفااراد ا رض ميااعر أبدااا أرض واحااااة وأن املماثلااة يف قولااه (مااثلهن) راجعااة إف املماثلااة يف اخللاااق  
العظةمح وأماا احلاايا فإ اه يف شا ن مان شاؤون اآلخارة وهاي خمالفاة للمدعاار ح فة اوز أن ي او  الغاصا  ابملقااار الا(ي 
غ ابه مااااهفا سااب  مارات يف الغلااظ والثقاا ح هلاى أن هاااد ال ااب  حااوز أن ياراد تااه املبالغااة يف املاااهفة. ولااو كااان املااراد 
 طبقات معلومة لقال: طوقه من ال ب  ا رضني ت ةغة الدعريف. كالم هبا احلمةا أدخ  يف الدحقةق من كالم املازري. 

ض مااثلهن) مان املماثلااة يف هاااد ال اب ح فة ااوز أن يقاال: إن ال ااب  سااب  وهلاى ماااراة تف اري اممهااور لقولااه (ومان ا ر  
ق ا  واساعة مان سا ح ا رض يف ا  تةنهاا البحاار   امةها القاارات ولكان ال  عاين نا(ك الد امةة املعاا االصا الحي يف  

خار يف ا زماان كد  امغرافةا القامياة أو احلايثاة تا  هاي قاارات طبةعةاة كاان يدعا(ر وصاول ساكان تعااها إف تعااها اآل
الأ مل يكن فةها تنق  حبري وفةما تعاها مماا كاان ركاون البحار فةهاا مهاوال. وهاي أن آساةا ما  أورواب قاارةح وإفريقةاا قاارةح 
وأسرتالةا قارةح وأمرييكا اليمالةة قارةح وأمرييكاا امنوتةاة قاارةح وجرولنااة يف اليامالح والقاارة الق بةاة امنوتةاة. وال الدفاات 

 زاء املدفرقة من ا رض يف البحارح وتكون (من) تبعةاةة  ن ه(ك القارات االص الحةة أجزاء من ا رض. إف ا ج
 وقرأ اممة  (مثلهن) ابلن  . وقرأك هاصم يف غري املدواتر ابلرف  هلى أ ه مبداأ.  
 تااه ماان املاليكااة لةبلغااوك. أو ملاان ومعااا (يدناازل ا ماار تةاانهن) أماار هللا ابلدكااوين أو ابلدكلةااف يبلااغ إف الاا(ين أيماارهم هللا 

 أيمرهم هللا من الرس  لةبلغوك هنهح أو من الناس لةعلموا كا فةهح ك  ذلك يق  فةما تني ال ماء وا رض. 
 والالم يف قوله (لدعلموا) الم كي وهي مدعلقة ن(خلق).  
ة هللا هلى ك  شيء وإحاطة هلمه تك  شيء. واملعا: أن مما أرادك هللا من خلقه ال ماوات وا رضح أن يعلم الناس قار  

 ن خلق تلك املخلوقات العظةمة وت خريها وتاتري  ظامها يف طاول الااهر ياال أفكاار املدا ملني هلاى أن مبااهها يقاار 
هلى أمثاهللاا فة دالوا ت(لك هلى أ ه قاير هلى ك  شايء  ن داللدهاا هلاى إتاااأ ماا هاو دوداا ظااهرةح وداللدهاا هلاى ماا 

ظم منها وإن كا ل غري مياهاةح فقةاس الغاي  هلى الياها يال هلى أن خالق أمثاهللاا قادر هلى ما هو أهظم. هو أه
وأياا فإن تاتري تلك املخلوقات كث  ذلك اإلتقان املياها يف  ظامهاح دلة  هلى سعة هلم مباهها وأحاطده تااقايق ماا 

 ه إال اإلحاطة جبمة  ا شةاء. هو دوداح وأن من كان هلمه تدلك املثاتة ال يظن تعلم
   
 

 4472صفحة : 
 
فالعلم املراد من قوله (لدعلموا) صاد  هلى هلمني: هلم يقةين م دنا إف أدلة يقةنةة مركبة من الااللاة احل اةة والعقلةاةح   

 يب  تفدح اخلاء  . وهلم ظين م دنا إف ا دلة الظنةة والقراين. وكال العلمني موص  إف االسداالل يف االسداالل اخل ا
 ت م هللا الرمحن الرحةم  
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 سورة الدحر،  
سورة (  أيها النيب مل حترم ما أح  هللا لك) اخل مسةل (سورة الدحر،) يف كد  ال انة وكدا  الدف اري. ووقا  يف رواياة أيب  

مى (ساورة اللام حتارم)ح ويف ذر اهللاروي ل حةح البخاري ت مةدها ابسم (سورة اللام حتارم) تدياايا الاالمح ويف اإلتقاان وت ا
تف ري الكواشي  أي نمزة وص  وتيايا الالم مك ورة  وتفدح املةم وضم الداء حمققه وتياايا الاراء مك اورة تعااها ماةم 

 هلى حكاية رلة (مل حترم) وجعلها كنزلة االسم وإدخال الم تعريف العها هلى ذلك اللفظ وإدغام الالمني. 
هللا هلةه وسلم وقاال اآللوساي: إن اتان الازتري مساهاا (ساورة الن ااء). قلال ومل أقاف هلةاه ومل وت مى (سورة النيب) صلى   

 ي(كر صاح  اإلتقان ه(ين يف أمسايها. 
 واتفق أه  العاد هلى أن هاة آيها اثندا هيرة.  
هللااا إف ياام هيار آ ت وهي ما ةة. قال اتن ه ةة:  راأ أه  العلم وتبعاه القارطيب. وقاال يف اإلتقاان هان قداادة: إن أو  

وما تعاها مكيح كما وقعل حكاية كالمه. ولعله أراد إف هير آ تح أي أن اآلية العاشارة مان املكاي إذ مان البعةاا أن 
 تكون اآلية العاشرة ما ةة واحلادية هير مكةة. 

 سورة اممعة. وهي معاودة اخلام ة تعا املاية يف هااد  زول سور القرآن  زلل تعا سورة احل رات وقب   
 ويال قوله (قا فرض هللا لكم حتلة أميا كم) أدا  زلل تعا سورة املاياة كما سة يت.  
 وسب   زوهللاا حادثدان حاثدا تني أزواج النيب صلى هللا هلةه وسلم.  
يف  إحاامها: ما ثبل يف ال حةح هن هايية أن النيب صلى هللا هلةه وسلم كان شرن ه ال هناا إحااى   اايه اخدلاف 

أدااا زينااا  تنااال جحاااشح أو حف اااةح أو أم ساالمةح أو ساااودة تنااال زمعاااة. وا صاااح أدااا زينااا . فعلمااال تااا(لك هايياااة 
فدواطا ت هاي وحف اه هلااى أن أيدهماا دخا  هلةهااا تقاول لاه  إين أجاا منااك رياح مغاافري أكلاال مغاافري   واملغاافري صاامغ 

يكارك أن توجاا مناه رايحاة وإمناا تواطا   هلاى ذلاك غارية  ش ر العرفط وله رايحاة خمدمارة  وكاان النايب صالى هللا هلةاه وسالم
منهما أن  دبم هنا زين  زماان ييرن فةه ه ال. فااخ  هلاى حف اة فقالال لاه ذلاكح فقاال: تا  شارتل ه اال هناا 
فال ااة ولاان أهااود لااهح أراد تاا(لك اسرتضاااء حف ااة يف هاا(ا الياا ن وأوصاااها أن ال ختاارب تاا(لك هاييااة    ااه يكاارك غااابها  

 حف ة هايية فنزلل اآل ت.  ف خربت
ها(ا أصااح ماا روي يف سااب   ازول هاا(ك اآل ت. والدحار، هااو قولاه: (ولاان أهاود لااه)   ن النايب صاالى هللا هلةاه وساالم ال  

 يقول إال صاقا وكا ل سودة تقول لقا حرمناك  . 
 أم إتااراهةم جاريدااه فقااال  وهللا والثا ةااة مااا رواك اتاان القاساام يف املاو ااة هاان مالااك هاان زيااا تاان أساالم قااال: حاارم رسااول هللا 

 أطؤ   مث قال:  هي هلي حرام  ف  زل هللا تعاف (  أيها النيب مل حترم ما أح  هللا لك تبدغي مرضات أزواجك). 
وتف ة  ه(ا اخلرب ما رواك الاارق ين  هن اتن هباس هن همر قال: دخ  رسول هللا صلى هللا هلةه وسلم أبم ولاك مارياة  

 ة فوجاته حف ة معهاح وكا ل حف ة غاتل إف تةل أتةها. فقالل حف اة: تااخلها تةاأ ماا صانعل يب يف تةل حف
ه(ا من تني   ايك إال من هاواين هلةاك. فقاال هللااا: ال تا(كري ها(ا لعايياة فهاي هلاي حارام إن قرتدهاا. قةا : فقالال لاه 
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لعاييااة فاالف أن ال ياااخ  هلااى   ااايه حف اة: كةااف حتاارم هلةااك وهااي جاريداك فحلااف هللاااا أن ال يقرنااا ف(كرتااه حف اة 
 شهرا ف  زل هللا تعاف (  أيها النيب ملا حترم ما أح  هللا لك). وهو حايا ضعةف. 

  
 أغراض ه(ك ال ورة  
مااا تااامنه سااب   زوهللاااا أن أحاااا ال  اارم هلااى  ف ااه مااا أحاا  هللا لااه إلرضاااء أحااا إذ لااةم ذلااك ك االحة لااه وال للاا(ي  

حع  كالن(ر إذ ال قرتة فةه وما هو ت ال   ن الأ حرمها جارية لة ل تزوجاةح فإمناا صاال  كا  ي رتضةه فال ينبغي أن 
جا   فةما يعود تنف  هلى  ف ه أو ينف  ته غريك  فعا مرضةا هنا هللا وتنبةه   اء النيب صلى هللا هلةاه وسالم إف أن غارية 

 هللا هلى  بةه أهظم من غريهتن هلةه وأمسى مق اا. 
  ي لعه هلى ما خي ه من احلاداثت. وأن هللا 
   
 

 4473صفحة : 
 
وأن من حلف هلى ميني فرأى حنثها خاريا مان ترهاا أن يكفار هنهاا ويفعا  الا(ي هاو خاري. وقاا ورد الد اريح تا(لك يف   

 حايا وقا هبا القةم هن رواية أيب موسى ا شعريح وتقام يف سورة تراءة. 
 يقة أزواجهن فإدا ركا أدت إف املالل فالكراهةة فالفرا . وتعلةم ا زواج أن ال يكثرن من ماا 
 وموهظة الناس ترتتةة تعمل ا ه  تعاا ووهظ تعاهم تعاا.  
 وأتب  ذلك توصف ه(ان اآلخرة و عةمها وما يفاي إف كلةهما من أهمال الناس صاحلاهتا وسةئاهتا.  
 ك من العظمة لن اء املؤمنني و مهاهتم. وذي  ذلك تارن مثلني من صاحلات الن اء وضاهن ملا يف ذل 
[) افددا  ال ورة   ان النيب صلى هللا 1(  أيها النيب مل حترم ما أح  هللا لك تبدغي مرضات أزواجك وهللا غفور رحةم] 

كاان مان   هلةه وسلم ابلنااء تنبةه هلى أن ما سة(كر تعاك مما يهدم ته النيب صلى هللا هلةه وسلم وا ماة و ن ساب  النازول
 هاليقه. 

واالسدفهام فةقوله (مل حترم) م دعم  يف معاا النفايح أي ال يوجاا ماا يااهو إف أن حتارم هلاى  ف اك ماا أحا  هللا لاك   
ذلااك أ ااه ملااا الداازم هااام العااود إف مااا صااار منااه الدزامااا تةمااني أو تاااون ميااني أراد االمدناااأ منااه يف امل اادقب  قاصاااا تاا(لك 

ا ن هلةه لفرط غريهتنح أي لة ل غريهتن مما جت  مراهاته يف املعاشرة إن كا ل فةما ال هام فةاه ت مني أزواجه الالء ي
 حلقوقهمح وال هي من إكرام إحااهن لزوجها إن كا ل ا خرى مل تدمكن من إكرامه كث  ذلك اإلكرام يف تعمل ا  م. 

 وه(ا يومئ إف ضبط ما يراهي من الغرية وما ال يراهى.  
حترم) م دعم  يف معا: جتع  ما أح  لك حراماح أي حترمه هلى  ف ك كقوله تعاف (إال ما حرم إساراية  هلاى وفع  ( 

  ف ه) وقرينده قوله هنا (ما أح  هللا لك). 
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ولةم معا الدحر، هنا   بة الفع  إف كو ه حراما كما يف قوله تعاف (ق  مان حارم زيناة هللا الاأ أخارج لعباادك وال ةباات  
الرز )ح وقوله ( لو ه هاما و رمو اه هاماا)ح فاإن الدفعةا  أييت كعاا الد ابري كماا يقاال: وسا  ها(ا الباان وأييت كعاا  من

 إحاد الييء هلى حالة مث  ما يقال للخةاط: وس  طو  امبة. 
الكياا : لاةم وال خي ر تبال أحا أن يدوهم مناه أ اك غاريت إابحداه حراماا هلاى النااس أو هلةاك. ومان الع ةا  قاول  

  حا أن  رم ما أح  هللا  ن هللا إمنا أحله مل لحة هرفها يف إحالله اخل. 
 وصةغة املاارأ يف قوله (مل حترم)   ه أوق  حترميا مد ادا.  
ف ملااة (تبدغااي) حااال ماان ضاامري (حتاارم). فالدع ةاا  واقااا  هلااى مااامون امملدااني مثاا  قولااه (ال  كلااوا الااراب أضاااعافا  

 مااهفة). 
ويف اإلتةان ابملوصول يف قوله (ما أح  هللا لك) ملا يف ال لة من اإلمياء إف تعلة  احلكم هو أن ما أحله هللا لعباك ينبغي  

 له أن يدمد  ته ما مل يعرض له ما يوج  ق عه من ضر أو مرض  ن تناوله شكر هلل واهرتا  تنعمده واحلاجة إلةه. 
للنيب صلى هللا هلةه وسلم فةما فعله من أ ه أراد ته خريا وهاو جلا  رضاا ا زواج ويف قوله (تبدغي مرضاة أزواجك) ه(ر  

  ه أهون هلى معاشرته م  اإلشعار أبن مث  ه(ك املرضاة ال يعب  نا  ن الغرية  ي ت هن مارد معاك اة تعااهن تعااا 
حتار، ماا أحا  هللا لاه يفااي إف ق ا    وذلك مماا خيدا  تاه ح ان املعاشارة تةانهنح ف  با ك هللا أن ها(ا االجدهااد معاارض أبن
 كثري من أسبان شكر هللا هنا تناول  عمه وأن ذلك ينبغي إت اله يف سرية ا مة. 

وذي  جبملة (وهللا غفور رحةم) اسدئناسا للنيب صلى هللا هلةه وسلم من وحية ه(ا املالمح أي وهللا غفور رحاةم لاك مثا   
 قوله (هفا هللا هنك مل أذ ل هللام). 

[) اساادئنا  تةاااين تااني هللا تااه لنبةااه صاالى هللا هلةااه 2قااا فاارض هللا لكاام حتلااة أميااا كم وهللا مااوالكم وهااو العلااةم احلكااةم]( 
وسلم أن له سعة يف الدحل  مما الدزم حترميه هلى  ف هح وذلك فةما شرأ هللا من كفارة الةمني ف فداك هللا أبن أيخ( ترخ ده 

كلها ومن آاثر حكم ه(ك اآلياة ماا قالاه النايب صالى هللا هلةاه وسالم لوفاا هباا القاةم تعاا يف كفارة الةمني امليروهة لألمة  
أن اسدحملوك وحلف أن ال  ملهم إذ لةم هناك ما  ملهم هلةهح ف ااءك ذود مان إتا  ال ااقة فقاال هللاام: (وإين وهللا ال 

 ). أحلف هلى ميني ف رى غريها خريا منها إال كفرت هن ميةين وفعلل ال(ي هو خري
   
 

 4474صفحة : 
 
وافددا  اخلرب حبار  الدحقةاق لدنزيا  النايب صالى هللا هلةاه وسالم منزلاة مان ال يعلام أن هللا فارض حتلاة ا مياان آبياة الكفاارة   

تناااء هلااى أ ااه مل أيخاا( ابلرخ ااة تعظةمااا للق اام. ف هلمااه هللا أن ا خاا( ابلكفااارة ال تق ااري هلةااه فةااه فااإن يف الكفااارة مااا 
اء تدعظاةم الةماني ابهلل إف شايء ها(ا قولاه تعااف يف ق اة أياون (وخا( تةاا  ضاغثا فاضارن تاه وال ختاا) كماا يكفي للوف
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ذكرانك يف تف ريها و(فرض) هني ومنه قوله تعاف (  اةبا مفروضاا). وقاال: فارض لاه يف الع ااء واملغاا: قاا تاني هللا لكان 
 حتلة أميا كم. 

ه وساالم مل ي ااار منااه يف تلااك احلادثااة إال أ ااه الداازم أن ال يعااود لياارن شااةئا هنااا واهلاام أ ااه إن كااان الناايب صاالى هللا هلةاا  
تعمل أزواجه يف غري يوم  وتدها أو كان وها أن  رم مارية هلى  ف ه تاون ميني هلى الرواية ا خرى. كان ذلك غري ميني 

ا وهاا لاا(لك ت مةنااا خلااطر أزواجااه فهااو فكاان أماار هللا إ ك أبن يكفار هاان ميةنااه إماا  ن ذلااك حاري ماارى الةمااني   اه إمناا
الداازام هللااان فكااان تاا(لك ملحقااا ابلةمااني وتاا(لك أخاا( أتااو حنةفااة ومل ياارك مالااك ميةنااا وال  اا(را فقااال يف املوطاا : ومعااا قااول 
رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم (ماان  ا(ر أن يع اي هللا فاال يعااه) أن يناا(ر الرجا  أن ميياي إف الياام أو إف م ار ممااا 

هلل يف ت اهة إن كلم فالانح فلةم هلةه يف ذلك شيء إن هاو كلماة   اه لاةم هلل يف ها(ك ا شاةاء طاهاة فاإن حلاف لةم 
 فقال: (وهللا ال آك  ه(ا ال عام وال ألبم ه(ا الثون فإمنا هلةه كفارة ميني) اك. 

 وقا اخدلف ه  كفر النيب صلى هللا هلةه وسلم هن ميةنه تلك.  
ف ري هنا مالك هي: جع  هللا ملدزم مث  ه(ا يف ح  من الدازام ماا الدزماه. أي موجا  الدحلا  مان فالدحلة هلى ه(ا الد 

 ميةنه. 
وهنا أيب حنةفة هي ما شرهه هللا من اخلروج من ا ميان ابلكفاارات وإن كاان النايب صالى هللا هلةاه وسالم صاار مناه مياني  

 مة . هنا ذلك هلى أن ال يعود فدحلة الةمني هي الكفارة هنا ام
ورلة (وهللا موالكم) ت(ية  مملة (قا فرض هللا لكم حتلة أميا كم). واملوف: الويلح وهو الناصار ومداويل تااتري ماا أضاةف  

 إلةهح وهو هنا كناية هن الرؤو  واملة رح كقوله تعاف (يريا هللا تكم الة ر وال يريا تكم الع ر). 
لعلةم كاا ي الحكم فاةحملكم هلاى ال اوان والرشاا وال اااد وهاو احلكاةم وه ف هلةها رلة (وهو العلةم احلكةم) أي ا 

 فةما ييرههح أي حري أحكامه هلى احلكمة. وهي إه اء ا فعال ما تقداةه حقايقها دون ا وهام والدخةالت. 
ةا ةاة هيار قاوال  واخدلف فقهاء اإلسالم فةمن حرم هلى  ف ه شةئا مما أحا  هللا لاه هلاى أقاوال كثارية أداهاا القارطيب إف 

 وتعاها مدااخ  يف تعمل ابخدال  اليروط والنةات فةؤول إف سبعة. 
أحاها: ال يلزمه شيء ساواء كاان ا ارم زوجاا أو غريهاا. وهاو قاول الياعيب وم ارو  ورتةعاة مان الدااتعني وقالاه أصابغ تان  

 الفرج من أصحان مالك. 
تكر وهمر واتان م اعود واتان هبااس وهايياة وساعةا تان جباريح وتاه الثاين: جت  كفارة مث  كفارة الةمني. وروى هن أيب  

 قال ا وزاهي واليافعي يف أحا قولةه. وه(ا جار هلى ظاهر اآلية من قوله (قا فرض هللا لكم حتلة أميا كم). 
يناو فةماا أراد  الثالا: ال يلزمه يف غري الزوجة وأماا الزوجاة فقةا : إن كاان دخا  ناا كاان الدحار، ثاالاثح وإن مل يااخ  ناا 

وهو قول احل ن واحلكم ومالك يف املياهور. وقةا  هاي ثاالث ت لةقاات دخا  ناا أم مل يااخ . و  ا  إف هلاي تان أيب 
طالا  وزياا تان اثتال وأيب هرياارة. وقالاه اتان أيب لةلاى وهااو هان هباا امللاك تان املاجيااون يف املب اوط. وقةا  طلقاة ابينااة. 

ان و  به اتان خاويز مناااد إف مالاك وهاو غاري املياهور هناه. وقةا  طلقاة رجعةاة و    إف زيا تن اثتل ومحاد تن سلةم
يف الزوجة م لقاح و    إف همر تن اخل ان فةكون قةاا ملا روي هنه يف القول الثاين. وقاله الزهري وهبا العزيز تن أيب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ااوى ماان أهاااادك وإال فهااي واحاااة ساالمة واتاان املاحيااونح وقااال اليااافعي يعااين يف أحااا قولةااه إن  ااوى ال ااال  فعلةااه مااا 
 رجعةة. وقة : هي ثالث يف املاخول نا وواحاة يف الأ مل ياخ  نا دون تنوية. 

الرات : قال أتو حنةفة وأصاحاته إن  اوى ابحلارام الظهاار كاان ماا  اوى فاإن  اوى ال اال  فواحااة ابيناة إال أن يكاون  اوى  
 رة فإن أابها كان مولةا. الثالث. وإن مل ينو شةئا كا ل ميةنا وهلةه كفا

   
 

 4475صفحة : 
 
وحتر، النيب صلى هللا هلةه وسلم سريده مارية هلى  ف ه هو أياا مان قبةا  حتار، أحاا شاةئا مماا أحا  هللا لاه غاري الزوجاة   

ياة تةماني  ن مارية مل تكن زوجة له ت  هي مملوكده فحكم قولاه (قاا فارض هللا لكام حتلاة أمياا كم) جاار يف قااةة حتار، مار 
أو تغري ميني تال فر . و(حتلة) تفعلة من حل  جعا  الفعا  حاالال. واصاله حتللاة فا دغم الالماان وهاو م اار مسااهي  ن 

 اهللااء يف آخرك لة ل تقةاس إذ مل  (  منه حر  حىت يعوض هنه اهللااء مث  تزكةة ولكنه كثري يف الكالم مث  تعلة. 
فلمااا  با ت تااه وأظهارك هللا هلةاه هاار  تعااه وأهاارض هان تعامل فلمااا  ب هاا تااه  (وإذ أسار النايب إف تعاامل أزواجاه حاايثا  

[) ها(ا تا(كري وموهظاة كاا جارى يف خاالل تةناك احلاادثدني ثاين إلةاه هناان 3قالل من أ ب   ها(ا قاال  با ين العلاةم اخلباري]
 جرايهما. الكالم تعا أن قاي ما يهم من الديري  للنيب صلى هللا هلةه وسلم كا حرم هلى  ف ه من 

 وهو مع و  هلى رلة (  أيها النيب مل حترم ما أح  هللا لك) تدقاير واذكر.  
وقااا أهةااا مااا دلاال هلةااه اآليااة ال اااتقة ضاامنا كااا تااامنده هاا(ك اآليااة أبساالون آخاار لةبااا هلةااه مااا فةااه ماان هاارب ومااواهظ  

 وأدنح ومكارم وتنبةه وحت(ير. 
 ذلك إحااها ما تامنه قوله (إف تعمل أزواجه).  فاشدملل ه(ك اآل ت هلى هيرين من معاين 
 الثاين: قوله (فلما  ب ت ته).  
 الثالا: (وأظهرك هللا هلةه).  
 الرات : (هر  تعاه).  
 اخلامم: (وأهرض هن تعمل).  
 ال ادس: (قالل من أ ب   ه(ا).  
 ال ات : (قال  ب ين العلةم اخلبري).  
 إف هللا) إف (فإن هللا هو موالك).  الثامن والداس  والعاشر: (إن تدواب 
 احلادي هير والثاين هير والثالا هير: (وجربي  وصاحل واملؤمنني واملاليكة).  
 الرات  هير واخلامم هير: (ه ى رته إن طلقكن أن يباله أزواجا).  
 ال ادس هير: (خريا منكن).  
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 ال ات  هير: (م لمات) اخل.  
 الثامن هير: (سايحات).  
 اس  هير: (ثةبات وأتكارا)ح ويد يت تةادا هنا تف ري ك  آية منها. الد 
العيرون: ما يف ذكر حف اة أو غريهاا تعناوان (تعامل أزواجاه) دون ت امةده مان االكدفااء يف املاالم تا(كر ماا ت دياعر تاه  

 أدا املق ودة ابللوم. 
ماار ماان هللا لةبااين هلةاه املوهظااة والد دياا  فااإن هللا مااا وإمناا  ب هااا الناايب صاالى هللا هلةاه وساالم أب ااه هلاام إفياااءها احلاايا أب 

 أطلعه هلى إفيايها إال لغرض جلة . 
واحلايا هو ما ح   من اخدالء النيب صلى هللا هلةه وسلم جباريده مارية وما دار تةناه وتاني حف اة وقولاه حلف اة  هاي  

 هلةه وسلم هلى أن حف ة أخربت هايية كا أسر هلي حرام وال ختربي هايية  وكا دا مد افةدني وأطل  هللا  بةه صلى هللا
 إلةها. 

والواو هاطفة ق ة هلى ق ة  ن ق ة إفياء حف ة ال ر غري ق ة حتر، النايب صالى هللا هلةاه وسالم هلاى  ف اه تعامل  
 ما أح  له. 

أن الاأ  ب هتاا حف ااة ومل خيدلاف أها  العلام يف أن الاأ أسار إلةهااا النايب صالى هللا هلةاه وسالم احلااايا هاي حف اة وأييت  
هي هايية. ويف ال حةح هن اتن هباس قال: مكثل سنة وأان أريا أن أس ل همر تان اخل اان هان آياة فماا أساد ة  أن 
أسا له هةبااة لااه حااىت خاارج حاجااا فخرجاال معااه فلمااا رجا  تاابعمل ال ريااق قلاال:   أمااري املااؤمنني ماان اللدااان تظاااهر  هلااى 

 ة وهايية وسا  الق ة ت وهللاا. رسول هللا من أزواجه? فقال: تلك حف 
وأص  إطال  احلايا هلى الكالم ماز   ه ميدق من احلااثن فال(ي حااث هاو الفعا  وحناوك شااأ حاىت صاار حقةقاة  

 يف اخلرب هنه وصار إطالقه هلى احلادثة هو اجملاز فا قل  حال وضعه واسدعماله. 
م إفياااء شايء وقا  تةنهماا وإن مل يكاان إخباارا وذلاك إذا كااان و(أسار) أخارب كاا يااراد كدما اه هان غاري املخاارب أو سا له هاا 

اخلارب أو الفعاا  يااراد هااام فيااوك فةقولااه صاااحبه ساارا وال اار ضاا امهاارح قااال تعاااف (ويعلاام مااا ت اارون ومااا تعلنااون) ف ااار 
 م). (أسر) ي لق كعا الوصاية تعام اإلفياءح أي هام اإلظهار قال تعاف (ف سرها يوسف يف  ف ه ومل يباها هللا

وأسر: فع  ميدق من ال ر فإن اهللامزة فةه لل ع ح أي جعله ذا سارح يقاال: أسار يف  ف اهح إذا كنادم سارك. ويقاال: أسار  
إلةهح إذا حاثه ت ر فك  ه أداك إلةهح ويقال: أسار لاه إذا أسار أمارا  جلاهح وذلاك يف إضامار اليار غالباا وأسار تكا(اح أي 

 املث   ي ر ح وا يف ارتغاء  .  أخرب  رب سرح إذا وض  شةئا خفةا. ويف
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و(تعمل أزواجه) هي حف ة تنل همر تن اخل ان. وهاال هان ذكار امسهاا ترفعاا هان أن يكاون الق اا معرفاة ا هةاان   
 وإمنا املراد العلم كغزى الق ة وما غةها مما حدن  مثله أو يقداى ته. وك(لك طي تعةني املنب ة ابحلايا وهي هايية. 

وذكرت حف ة تعنوان أزواجه لإلشارة إف أن النيب صلى هللا هلةه وسلم وض  سرك يف موضعه  ن أوف الناس كعرفاة سار  
الرج  زوجه. ويف ذلك تعاريمل كالمهاا هلاى إفيااء سارك  ن واجا  املارأة أن حتفاظ سار زوجهاا إذا أمرهاا حبفظاه أو كاان 

 مثله مما    حفظه. 
 ملعاين الده(يبةة الأ ذكرانها آ فا. وه(ا املعا ا ول من ا 
و ب : ابلداعةف مراد  أ ب  ابهللامز ومعنامها: أخاربح وقاا رعهماا قولاه (فلماا  ب هاا تاه قالال مان أ با   ها(ا. قاال  با ين   

 العلةم اخلبري). 
 وقا قة : ال ر أما ةح أي وإفياؤك خةا ة.  
اديااة هياارة:  جاريااة أيب زرأ فمااا جاريااة أيب زرأ ال تبااا حااايثنا ويف حااايا أم زرأ ماان آداناام العرتةااة القاميااة قالاال احل 

 تبثةثا وال تنفا مريثنا تنفةثا  . 
 وكالم احلكماء واليعراء يف ال ر وحفظه أكثر من أن   ى. وهو املعا الثاين من املعاين الده(يبةة الأ ذكرانها.  
 ور كعا الدغل . ومعا (و أظهرك هللا هلةه) أطلعه هلةه وهو ميدق من الظه 
اسدعري اإلظهار إف اإلطالأ  ن اطالأ هللا  بةه صلى هللا هلةه وسلم هلى ال ر ال(ي تني حف ة وهايية كان غلباة لاه  

هلةهما فةما دتر ك فيبهل احلالة اخلاصة من آتمر حف ة وهايية هلى معرفة سر النيب صالى هللا هلةاه وسالم ومان هلماه 
فةغلبه الغري ويكيف أمرك. فاإلظهار هنا من الظهور كعاا اال د اار. ولاةم هاو مان الظهاور  ت(لك حبال من يغال  غريك

 ضا اخلفاءح   ه ال يدعاى حبر  (هلى). 
وضاامري (هلةااه) هايااا هلااى اإل باااء املاا خوذ ماان ( باا ت تااه) أو هلااى احلااايا تدقاااير ماااا  يااال هلةااه قولااه ( باا ت تااه)  

 تقايرك: أظهرك هللا هلى إفيايه. 
وهاا(ا تنبةااه إف هنايااة هللا ترسااوله صاالى هللا هلةااه وساالم وا د ااارك لااه  ن إطالهااه هلااى مااا ال هلاام لااه تااه ممااا يهمااهح هنايااة  

 و  ح له. 
 وه(ا حاص  املعا الثالا من املعاين الأ اشدملل هلةها اآل ت وذكرانها آ فا.  
هح أي تعمل ما أطلعه هللا هلةهح وأهرض هن تعريفها ومفعول (هر ) ا ول حم(و  لااللة الكالم هلةهح أي هرفها تعا 

تبعاااه. واحلااايا  دااوي هلااى أشااةاء: اخاادالء الناايب ت ااريده ماريااةح وحترميهااا هلااى  ف ااهح وتناولااه الع اا  يف تةاال زيناا ح 
وحترميااه العااودة إف مثاا  ذلااكح وركااا قااا ختلاا  ذلااك كااالم يف وصااف هثااور حف ااة هلااى ذلااك تغدااةح أو يف الد اااول أبدااا 

د اهل أن تريهن من مةله إف مارية. وإمنا هرفها النيب صلى هللا هلةه وسلم ت(لك لةوقفها هلى خمالفدها واج  ا دن اس
 من حفظ سر زوجها. 

 وه(ا هو املعا الرات  من املعاين الأ سبقل إشاريت إلةها.  
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من كارم خلقاه صالى هللا هلةاه وسالم وإهراض الرسول صلى هللا هلةه وسلم هن تعريف زوجه تبعمل احلايا ال(ي أفيده  
 يف معاتبة املفيةة و ديبها إذ     املق ود أبن يعلم تعمل ما أفيده فدوقن أن هللا يغار هلةه. 

قال سفةان: ما زال الدغاف  من فع  الكرامح وقال احل ان: ماا اسدق اى كار، قاطح وماا زاد هلاى املق اود يقلا  العداان  
 من هدان إف تقري . 

 عا اخلامم من مقاصا ذكر ه(ا احلايا كما أشران إلةه آ فا. وه(ا امل 
وقوهللاا (من أ ب   ه(ا) يال هلى ثقدها أبن هايية ال تفيي سرها وهلمل أ ه ال قب  للرسول صلى هللا هلةه وسلم تعلم  

 ذلك إال من قب  هايية أو من طريق الوحي فرامل الدحقق من أحا االحدمالني. 
 ك أن جتعله للدع ة  من هلمه ت(لك. واالسدفهام حقةقي ول 
ويف ه(ا كفاية من تةقظها أبن إفيااءها سار زوجهاا زلاة خلقةاة هظةماة ح بهاا هان مراهاهتاا شااة ال افاء لعايياة وفارط  

إه انا تدحر، مارية  جلهاح فلام تدمالاك هان أن تبيار تاه خلةلدهاا و  اريهتا ولاو تا(كرت لدباني هللااا أن مقدااى كادم سار 
ن مقداى إهالمها خلةلدها فإن أواصر الزوجةة أقوى من أواصار اخللاة وواجا  اإلخاالو لرساول هللا أهلاى زوجها أقوى م

 من فاةلة اإلخالو للخالي . 
 وه(ا هو ا دن ال ادس من معاين اآلدان الأ اشدملل هلةها الق ة وأرلنا ذكرها آ فا.  
ةهماا مان الدا(كري كاا حا  أن يعلماه النااس مان أحاطاه هللا تعااف وإيثار وصفي (العلاةم اخلباري) هناا دون االسام العلام ملاا ف 

 هلما وخربا تك  شيء. 
 والعلةم: القوي العلم وهو يف أمسايه تعاف دال هلى أكم  العلمح أي العلم ا ةط تك  معلوم.  
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خايلاااه ولااا(لك يقاااال خربتاااهح أي تلوتاااه واخلباااري: أخاااع مااان العلاااةم   اااه ميااادق مااان خباااري اليااايء إذا أحااااط كعا ةاااه ود  

وت لعاال تااواطن أمااركح قااال اتاان ترحااان  تااام املوحاااة وجبااةم ميااادة  يف شاار  ا مساااء: الفاار  تااني اخلاارب والعلاام وساااير 
ا شااةاء الاالااة هلااى صاافة العلاام أن تدعاار  ح ااول الفاياااة ماان وجااه وأضااف ذلااك إف تلااك ال اافة وساام الفاياااة تاا(لك 

مىت ح لل من موض  احلاور مسةل ميااهاة واملد اف ناا هاو اليااها والياهةا. وكا(لك الوجه ال(ي هنه ح لل ف
إن ح لل من وجه مس  أو ت ر فاملد ف نا مسة  وت ري. وك(لك إن ح لل من هلم أو هالمة فهاو العلام واملد اف 

أو تبلةاغ فهاو اخلارب.  تاه العاامل والعلاةمح وإن ح الل هان اسدكياا  ظااهر املخباور هان ابطناه تبلاوى أو امدحاان أو جترتاة
وامل مى ته اخلبري اك. وقال الغزايل يف املق ا ا سا:  العلم إذا أضةف إف اخلفا  الباطنة مسي خربة ومسي صاحبها خبريا 

 اك  . 
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فةداااح أن اتباااأ وصااف (العلااةم) توصااف (اخلبااري) إمياااء إف أن هللا هلاام دخةلااة املخاطبااة ومااا ق اااته ماان إفياااء ال اار  
 لألخرى. 

وقا ح   من ها(ا اماوان تعلةمهاا أبن هللا ي لا  رساوله صالى هللا هلةاه وسالم هلاى ماا غاان إن شااء قاال تعااف (هاامل  
 الغة  فال يظهر هلى غةبة أحاا إال من ارتاى من رسول) وتنبةها هلى ما أت نده من ا مر. 

 وهو ا دن ال ات  م  آدان ه(ك اآل ت.  
ومهااا كعااا أخاارب وأن حقهمااا الدعايااة إف مفعااول واحااا  جاا  مااا فةهمااا ماان مهاازة تعايااة أو  واهلاام أن  باا  وأ باا  مرتادفااان 

تاعةف. وإن كاان مل ي ام  فعا  مارد هللاماا وهاو مماا أمةال يف كالمهام اسادغناء تفعا  هلام. وا كثار أن يدعاا  إف ماا زاد 
لنيح كقولااه هنااا (مان أ باا   هاا(ا) أي هلاى املفعااول حبار  جاار حنااو:  با ت تااه. وقاا  اا(  حاار  امار فةعااا ن إف مفعاو 

 ن(اح وقول الفرزد :          
  بئل هبا هللا ابمو أصبحال                      كراما موالةها آلما ما صمةمها محله سةبويه هلى ح(  احلر .   
 وقا يامنان معا: اهلمح فةعا ن إف ثالثة مفاهة  كقول الناتغة:           
ال فاهة كامسها                      يهاي إيل غراي  ا شعاار ولكثرة ها(ا االسادعمال ظان أ اه معاا هللاماا  بئل زرهة و   

وأغفاا  الدااامني فن اا  إحلاقهمااا ن(اهلاام) إف سااةبويه والفارسااي وامرجاااين وأحلااق الفااراء خاارب وأخااربح وأحلااق الكوفةااون 
 حاث. 

 يف كالم العرن إال إذا كا ل مبنةة إف اجملهول. قال زكر  ا   اري: مل ت م  تعايدها إف ثالثة  
وقاارأ اممهااور (هاار ) ابلديااايا. وقاارأك الك ااايي (هاار ) تدخفةااف الااراءح أي هلاام تعاااه وذلااك كنايااة هاان اجملااازاةح أي  

جازى هن تعاه الأ أفيده ابللوم أو ابل ال  هلى رواية أن رساول هللا صالى هللا هلةاه وسالم طلاق حف اة ومل ي اح وقاا 
كا هن الدوها تفع  العلم. وحنوك كقوله تعاف (أولئك ال(ين يعلم هللا ما يف قلونم). وقول العرن للم يء:  هرفن لك ي

 ه(ا. وقولك: لقا هرفل ما صنعل. 
(إن تدااواب إف هللا فقااا صااغل قلوتكمااا وإن تظاااهرا هلةااه فااإن هللا هااو مااوالك وجربياا  وصاااحل املااؤمنني واملاليكااة تعااا ذلااك  

[) الدفات من ذكار الق ادني إف موهظاة مان تعلقال نماا فهاو اسادئنا  خ اان وجهاة هللا إف حف اة وهايياة 4]ظهري
 ن إ باء النيب صلى هللا هلةه وسلم تعلمه كا أفيده الق اا مناه املوهظاة والدحا(ير واإلرشااد إف رأن ماا ا اثلم مان واجبهاا 

 الزوج وخاصة  فياء سرك ذكرها تواج  الدوتة منه. حنو زوجها. وإذ قا كان ذلك إةا   ه إضاهة حلقو  
 وخ ان الدثنةة هايا إف املنبئة واملن تة ف ما املنبئة فمعادها م(كور يف الكالم تقوله (إف تعمل أزواجه).  
ا شاريكة هللااا وأما املنب ة فمعادها ضمين  ن فع  ( ب ت) يقداةه ف ما املنبئاة ف مرهاا ابلدوتاة ظااهر. وأماا املا(اأ إلةهاا فألدا 

يف تلقاي اخلاارب ال ار و ن امل(يعااة ماا أذاهاال تاه إلةهااا إال لعلمهاا أبدااا ترغا  يف ت لاا  مثا  ذلااك فهاا ن موهظدااان ملاا(ي  
 ال ر ومياركة امل(اأ إلةه يف ذلك وكان هلةها أن تنهاها هن ذلك أو أن خترب زوجها كا أذاهده هنه ضرهتا. 
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مالل إف اخلري وحق املعاشرة م  الزوجح ومنه مسي مساأ الكالم إصغاء  ن امل دم  مية  مسعه إف وصغل: ماللح أي   

من يكلمهح وتقام هنا قوله تعاف (ولد غي إلةه أفئاة ال(ين ال يؤمنون ابآلخرة) يف ساورة ا  عاام. وفةاه إميااء إف أن فةماا 
 ن هلةهما أن تدواب مما صنعداك لةق  ت(لك صال  ما ف ا من قلونما. فعلداك احنرافا هن أدن املعاشرة ال(ي أمر هللا ته وأ

 وه(ان ا دابن الثامن والداس  من اآلدان الأ اشدملل هلةها ه(ك اآل ت.  
 والدوتة: النام هلى ال(  ح والعزم هلى هام العودة إلةه وسة يت الكالم هلةها يف ه(ك ال ورة.   
ة امماا  يف  قلااون  م اادعملة يف االثنااني طلبااا خلفااة اللفااظ هنااا إضااافده إف ضاامري وإذ كااان املخاطاا  مثااا كا اال صااةغ 

املثا كراهةة اجدماأ مثنةني فإن صةغة الدثنةة تقةلة لقلة دورادا يف الكالم. فلما أمن اللبم ساغ الدعباري ت اةغة امما  هان 
 الدثنةة. 

ثا أضةف إف اسم مثا فإن املاا  ي ري رعا كماا وه(ا اسدعمال للعرن غري جار هلى القةاس. وذلك يف ك  اسم م 
 يف ه(ك اآلية وقول خ ام اجملاشعي:          

ومهمهاني قا(فااني مارتاااني                      ظهرامهاا مثا  ظهااور الرتساني وأكثار اساادعمال العارن وأف احه يف ذلااك أن   
ت لق هلى االثنني يف الكالم فهماا يدعااوران. ويقا  أن ياؤتى يعربوا تلفظ امم  ماافا إف اسم املثا  ن صةغة امم  قا 

 تلفظ املفرد ماافا إف االسم املثا. وقال اتن ه فور: هو مق ور هلى ال ماأ. 
 وذكر له أتو حةان ساهاا قول الياهر:           
 الد اهة  تارجةح الدعباري هان املثاا محامة ت ن الاواديني تار امااي                      ساقا  مان الغار الغاوادي م ريهاا ويف  

املاا  إف مثا ابسم مفردح هلى الدعبري هنه تلفظ املثا. وقال أتو حةان يف البحر ا اةط إن اتان مالاك غلاط يف ذلاك. 
قلل: وزهم اماحظ يف كدان البةان والدبةنيح أن قول القاي  اشرت رأس كبيني يريا رأساي كبياني خ ا . قاال:  ن ذلاك 

اك. وذلااك يؤيااا قااول اتاان ه اافور أبن الدعبااري هاان املاااا  املثااا تلفااظ اإلفااراد مق ااور هلااى ال ااماأح أي فااال  ال يكااون
ي ار إلةه. وقةا الزخمياري يف املف ا  ها(ا الدعباري تقةاا أن ال يكاون اللفظاان مد الني. فقاال:  وحعا  االثناان هلاى لفاظ 

وا يف املنف االني: أفراساهما وال غلمادمااا. وقاا جاااء وضااعل را  إذا كاااان مد الني كقولااه (فقاا صااغل قلوتكمااا) ومل يقولا
 رحاهللاما  . فخالف إطال  اتن مالك يف الد هة  وطريقة صاح  املف   أظهر. 

 وقوله (وإن تظاهرا هلةه) هو ضا (إن تدواب) أي وإن ت را هلى العود إف  لبكما هلةه فإن هللا موالك اخل.  
ح أي أياااك وأها ااه. قااال تعااف (ومل يظاااهروا هلااةكم أحاااا) يف سااورة تااراءة. ولعاا  أفعااال واملظااهرة: الدعاااونح يقااال: ظاااهرك 

املظاهر ووصف ظهري كلها ميدقة من االسم اماماح وهاو الظهار  ن املعاني واملؤياا ك  اه يياا ظهار مان يعةناه ولا(لك مل 
 فع  هاا  دم قالوا: شا هااك.  ي م  هللا(ك ا فعال الفرهةة وا وصا  املدفرهة هنها فع  مرد. وقري  من ه(ا

وأصاا  (تظاااهرا) تدظاااهرا فقلباال الداااء ظاااء لقاارن خمرجةهااا وأدغماال يف ظاااء الكلمااة وهااي قااراءة اممهااور. وقاارأك هاصاام  
 ومحزة والك ايي (تظاهرا) تدخفةف الظاء هلى ح(  إحاى الداءين للدخفةف. 
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 ماان املااؤمنني كقولااه تعاااف (فماانهم مهدااا). واملااراد ن(صاااحل وصاااحل مفاارد أريااا تااه معااا الفريااق ال اااحل أو اماانم ال اااحل 
 املؤمنني) املؤمنون اخلال ون من النفا  والرتدد. 

ورلة (فإن هللا هو موالك) قايمة من مقام جاوان اليارط معاا  داا تفةاا معاا يداوف جزاءكماا هلاى املظااهرة هلةاهح  ن  
 ال ام  ك  م(ه  من الدهوي .  هللا موالك. ويف ه(ا احل(  مال ت(ه  فةه  فم

وضمري الف   يف قوله (هو موالك) يفةا الق ر هلى تقاير ح ول اليرطح أي إن تظاهريا مدناصرتني هلةه فإن هللا هو  
انصارك ال أ دماااح أي وت اا    اركما الاا(ي هااو واجبكماا إذ أخللدمااا تااه هلاى هاا(ا الدقاااير. ويف ها(ا تعريااف أبن هللا انصاار 

 هلةه وسلم لئال يق  أحا من تعا يف حملولة الدق ري من   رك.  رسوله صلى هللا
 فه(ا املعا العاشر من معاين املوهظة والد دي  الأ يف ه(ك اآل ت.  
وه ف (وجربيا  وصااحل املاؤمنني) يف ها(ا املعاا تنوياه تيا ن رساول الاوحي مان املاليكاة وشا ن املاؤمنني ال ااحلني. وفةاه  

 ى تقاير ح ول ه(ا اليرط  من غري ال احلني. تعريمل أبدما تكوانن  هل
 وه(ان الدنويهان مها املعنةان احلادي هير والثاين هير من املعاين الأ سبقل إشاريت إلةها.  
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 وقوله (واملاليكة تعا ذلك ظهاري) ه اف رلاة هلاى الاأ قبلهااح واملق اود مناه تعظاةم ها(ا الن ار تاوفرة الناصارين تنويهاا  

 كحبة أه  ال ماء للنيب صلى هللا هلةه وسلم وح ن ذكرك تةنهم فإن ذلك مما يزيا   ر هللا إ ك ش ان. 
ويف احلايا  إذا أح  هللا هباا اندى جربي  إين قا أحببل فالان ف حبه فةحبه جربيا  مث يناادي جربيا  يف أها  ال اماء  

   له القبول يف أه  ا رض  . إن هللا قا أح  فالان ف حبوك فةحبه أه  ال ماء مث يوض
فااااملراد أبهااا  ا رض فةاااه املؤمناااون ال ااااحلون مااانهم  ن الااا(ي  باااه هللا  باااه ل اااالحه وال ااااحل ال  باااه أهااا  الف ااااد   

 والاالل. فه(ك اآلية تف ريها ذلك احلايا. 
 وه(ا املعا الثالا هير من معاين الدعلةم الأ حوهتا اآل ت.  
 م اإلشارة فةه للم(كورح أي تعا   ر هللا وجربي  وصاحل املؤمنني. وقوله (تعا ذلك) اس 
 وكلمة (تعا) هنا كعا  م   فالبعاية هنا تعاية يف ال(كر كقوله (هد  تعا ذلك ز ةم).  
للنايب  وفاياة ذكر املاليكة تعا ذكر  يةا هللا وجربي  وصااحل واملاؤمنني أن املا(كورين قابلهم ظااهرك آاثر  يةااهم تاوحي هللا 

صاالى هللا هلةااه وساالم تواساا ة جربياا  و  اارك إ ك تواساا ة املااؤمنني فنبااه هللا املاارأتني هلااى  يةااا آخاار غااري ظاااهرة آاثرك وهااو 
 يةا املاليكة ابلن ر يف يوم تار وغري الن ر من االسدغفار يف ال ماواتح فال يدوهم أحا أن ه(ا يقدااي تفااة    ارة 

  رة هللا تعاف. املاليكة هلى   رة جربي  تله  
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و(ظهري) وصف كعا املظااهرح أي املؤياا وهاو ميادق مان الظهرحفهاو فعةا  كعاا فمفاها  مثا  حكاةم كعاا حمكام كماا  
تقام آ فا يف قوله (وإن تظاهرا هلةه)ح وفعة  ال(ي لةم كعا مفعول أصله أن ي اتق موصاوفه يف اإلياراد وغاريك فاإن كاان 

الظااهر كاان إفارادك هلاى  ويا  را  املاليكاة كعاا الفاوج املظااهر أو هاو مان إجاراء فعةاا   هناا خاربا هان املاليكاة كماا هاو
ال(ي كعا فاه  مرى فعة  كعا مفعول. كقوله تعاف ( إن رمحة هللا قري  من ا  نني)ح وقولاه (وكاان الكاافر هلاى رتاه 

حل املاؤمنني واملاليكاة) ه فاا هلاى جربيا  وكاان ظهريا) وقوله (وح ن أولئاك رفةقاا)ح وإن كاان خاربا هان جربيا  كاان (صاا
 قوله (تعا ذلك) حاال من املاليكة. 

 ويف امم  تني (أظهرك هللا هلةه) وتني (وإن تظاهرك هلةه) وتني (ظهري) جتنة ات.  
(ه اااى رتاااه إن طلقكااان أن يبالاااه أزواجاااا خاااريا مااانكن م ااالمات مؤمناااات قا داااات  يباااات هاتااااات ساااايحات ثةباااات  

[) لااةم هاا(ا ممااا يدعلااق ابلياارط يف قولااه (وإن تظاااهرا هلةااه) تاا  هااو كااالم م ااد  ف هااال تااه إف تاا(كري رةاا  5وأتكااارا]
 أزواجه ابحل(ر من أن ياةق صارك هن حتم  أمثال ه(ا ال نة  فةفارقهن لدقل  املدلب ة وحت(ر غريها من مث  فعلها. 

واب إف هللا فقا صغل قلوتكما) الأ أفادت الدحا(ير مان هقاان فامملة م د  فة اسدئنافا اتداايةا هقبل نا رلة (إن تد 
يف اآلخاارة إن مل تدااواب ممااا جاارى منهمااا يف شاا ن رسااول هللا صاالى هللا هلةااه وساالم أفاااد هاا(ا اإلمياااء إف الدحاا(ير ماان هقوتااة 

(ة يف اآلخارة إن مل تداوابح د ةوية هللام أيمر هللا فةها  بةه صلى هللا هلةه وسلم وهي هقوتة ال ال  هلةاه ماا   ا  مان املؤاخا
 ول(لك ف لل هن الأ قبلها الخدال  الغرضني. 

ويف قولاااه (ه اااى رتاااه إن طلقكااان) إحااااز حبااا(  ماااا يرتتااا  هلةاااه إتاااااهللان مااان تقااااير إن فاااارقكن. فالدقااااير: ه اااى أن  
 ي لقكن هو  وإمنا ي لق  ذن رته  أن يباله رته أبزواج خري منكن. 

 ا الرات  هير واخلامم هير من معاين املوهظة واإلرشاد الأ ذكرانها آ فا. ويف ه(ا ما ييري إف املع 
و(ه ااى) هنااا م اادعملة يف الدحقةااق وإيثارهااا هنااا  ن هاا(ا الدباااي  ماارد فاارض ولااةم ابلواقاا   داان ال يظاان ناان هااام  

الن ااء إال مان فاا  زوجهان  االرهواء هما ح(رن منهح ويف قوله (خريا منكن) ت(كري هللان أبدن ما اكد نب الدفااة  هلاى
هنا هللا وإجاراء ا وصاا  املف الة تعاا الوصاف اجملما  وهاو(خريا مانكن) للدنبةاه هلاى أن أصاول الدفااة  موجاودة فاةهن 
 فةكم  الالء يدزوجهن النيب صلى هللا هلةه وسلم فا  هلى تقةة الن اء أبدن صرن أزواجا للنيب صلى هللا هلةه وسلم. 
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وهاا(ك اآليااة إف قولااه (خااريا ماانكن)  زلاال موافقااة لقااول هماار التندااه حف ااة رضااي هللا هنهمااا مثاا  هاا(ا اللفااظ وهاا(ا ماان   

القرآن ال(ي  زل وفاقا لقول همر أو رأيه تنويها تفاله. وقا وردت يف حايا يف ال حةحني واللفظ للبخاري  هن همر 
(ت ماان مقااام إتااراهةم م االىح فنزلاال (واختاا(وا ماان مقااام إتااراهةم قااال: وافقاال ريب يف ثااالث: قلاال:   رسااول هللا لااو اختاا

م لى)ح وقلل:  ياخ  هلةك الرب والفاجر فلو أمرت أمهات املؤمنني ابحل ان  ف  زل هللا أياة احل اان. وتلغاين معاتباة 
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رتاه إن طلقكان النيب تعمل   ايه فاخلل هلاةهن فقلال: إن ا دهةداني أو لةباالن هللا رساوله خاريا مانكن فا  زل هللا (ه اى 
 أن يباله أزواجا خريا منكن م لمات) اآلية. 

 وهي موهظة أبن أيذن هللا له ت القهن وأ ه ت ري له أزواج خري منهن.  
 وه(ا إشارة إف املعا ال ادس هير من مواهظ ه(ك اآلي.  
 وقرأ اممهور (أن يباله) تد ايا الاال ماارأ تال. وقرأك يعقون تدخفةف ماارأ أتال.   
وامل لمات: املد فات ابإلسالم. واملؤمنات: امل اقات يف  فوسهن. والقا دات: القايمات ابل اهة أح ن قةام. وتقام  

 القنوت يف قوله تعاف (وقوموا هلل قا دني) يف سورة البقرة. وقوله (ومن يقنل منكن هلل ورسوله) يف سورة ا حزان. 
سوله ففةه تعريمل ملا وق  من تق ري إحااهن يف ذلك فعاتبهاا هللا وأيقظهاا ويف ه(ا الوصف إشعار أبدن م ةعات هلل ور  

 للدوتة. 
والدايبات: املقلعات هن ال(   إذا وقعن فةه. وفةه تعريمل  هاادة الدحاريمل هلاى الدوتاة مان ذ بهماا الاأ أمار  ناا تقولاه  

 (إن تدواب إف هللا). 
ات تفةاا اإلشااارة إف فااا  ها(ك الدقااوى وهااو املعاا ال ااات  هياار ماان والعاتااات: املقاابالت هلااى هباادة هللا وهاا(ك ال ااف 

 معاين العربة يف ه(ك اآل ت. 
وال ااايحات: املهاااجرات وإمنااا ذكاار هاا(ا الوصااف لدناابههن هلااى أداان إن كاان مياانت ابهللا اارة فااإن املهاااجرات غااريهن كثااريح  

 من معاين االهدبار يف ه(ك اآلي.  واملهاجرات أفا  من غريهنح وه(ك ال فة تيري إف املعا الثامن هير
وه(ك ال فات ا د بل هلى أدا  عوت ل(أزواجا)ح ومل يع ف تعاها هلى تعامل ابلاواوح  جا  الدن اةع هلاى ثباوت  

رة  تلاك ال افات لكا  واحااة مانهن ولاو ه فال ابلاواو الحدما  أن تكاون الاواو للدق اةمح أي تق اةم ا زواج إف مان 
دون تعااملح أال تاارى أ ااه ملااا أريااات إفااادة ثبااوت إحاااى صاافدني دون أخاارى ماان النعدااني يثباال هللااان تعاامل تلااك ال اافات 

الواقعني تعا ذلك كةف ه ف ابلواو قوله (وأتكارا)  ن الثةبات ال يوصفن أبتكار. وا تكار ال يوصافن ابلثةباات. قلال 
 لك تةل من حبر الرم  الدام:          ويف قوله تعاف (م لمات)ح إف قوله (سايحات) حم ن الكالم املدزن إذ يلدثم من ذ

فاهلنت فاهلنت فاهلدان                      فاهالتن فاهالتن فاهلنت ووجه ه(ا الدف ة  يف الزوجات املقارات  ن كلدا   
نااة ال افدني حماسانها هناا الرجاال  فالثةاا  أرهاى لواجباات الازوج وأمةاا  ما  أهواياه وأقاوم هلاى تةدااه وأح ان لعاااب وأناى زي

 وأحلى غن ا. 
والبكر أشا حةاء وأكثر غرارة ودال ويف ذلك ملبة للنفمح والبكار ال تعار  رجاال قبا  زوجهاا ففاي  فاوس الرجاال خلاق  

 من الدنافم يف املرأة الأ مل ي بق إلةها غريهم. 
 خريا منها يف تلك املزية أياا.  فما اهدزت واحاة من أزواج النيب صلى هللا هلةه وسلم كزية إال وقا أ ب ها هللا أبن سةباله 
 وه(ا هو املعا الداس  هير من معاين املوهظة والد دي  يف ه(ك اآل ت.  
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وتقااا، وصااف (ثةبااات)  ن أكثاار أزواج الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم ملااا تاازوجهن كاان ثةبااات. ولعلااه إشااارة إف أن املااالم  
جهن ثةباات وهايياة هاي الاأ تزوجهاا تكارا. وها(ا الدعاريمل ا شاا موجاه إف حف اة قبا  هايياة وكا ال حف اة ممان تازو 
 أسلون من أسالة  الد دي  كما قة   احلر تكفةه اإلشارة  . 

 وه(ا هو املعا العيرون من مغزى آدان ه(ك اآل ت.  
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كاااار) زهمهاااا اتاان خالوياااه واوا هللااااا وماان غرايااا  امل اااي  ا دتةاااة املدعلقاااة ناا(ك اآلياااة أن الاااواو يف قولااه تعااااف (ثةبااات وأت  

اسادعمال خااو ولقبهاا تاواو الثما ةاة  تفادح املثلثاة وختفةاف الدحدةاة تعاا الناون  وتبعاه راهاة ذكاروا مانهم احلرياري والثعلايب 
النة اتوري املف ر والقاضي الفاض . أدام اسادخرجوا مان القارآن أن ماا فةاه معاا هااد ةا ةاة تااخ  هلةاه واو ويظهار مان 

لة الأ مثلوا نا أدم يعدربون ماا دل هلاى أمار معااود تعااد كماا فةاه ساواء كاان وصافا ميادقا مان هااد ةا ةاة أو كاان ا مث
ذا  اثمنة أو كان ييدم  هلى ةا ةة سواء كان مفردا أو كان رلة. فقا مثلوا تقوله تعاف يف سورة تراء (الداايبون العاتااون 

ن اآلمرون ابملعرو  والناهون هن املنكر). قالوا مل يع ف ال فات امل رودة ابلواو احلاماون ال ايحون الراكعون ال اجاو 
إال هناا البلاوغ إف ال افة الثامناة وهاي (الناااهون هان املنكار). وجعلاوا مان ها(ا القبةاا  آياة ساورة الدحار، إذ مل يع اف ماان 

ةااه توصااف اثماان تقولااه تعاااف (ويقولااون ساابعة ال اافات املباااوءة تقولااه (م االمات) إال الثامنااة وهااي (وأتكااارا) ومثلااوا ملااا ف
واثمنهم كلبهم) يف سورة الكهف. فلم يع ف (راتعهم) وال (سادسهم) وه فل امملة الأ وق  فةها وصف الثاامن تاواو 
ا ه ف امم . ومثلوا ملا فةه كلمة ةا ةة تقوله تعاف (سخرها هلةهم سب  لةال وةا ةة أ م ح وسا) يف سورة احلاقة. ومثلو 
ملا ييادم  هلاى ةا ةاة أمسااء تقولاه تعااف يف ساورة الزمار (وسابق الا(ين اتقاوا رنام إف امناة زمارا حاىت إذا جااءوهم وفدحال 
أتواناح قالوا جاءت رلة (وفدحل ) ه(ك ابلواو ومل جتايء أخدهاا املا(كورة قبلهاا وهاي (وساةق الا(ين كفاروا إف جهانم زمارا 

 ن أتوان امنة ةا ةة. حىت إذا جاءوها فدحل أتوانا).  
وترددت كلماهتم يف أن ه(ك الواو من صنف الواو العاطفة ميداز هن ال نف اآلخر يلزم ذكرك إذا كاان يف املع او  معاا  

 الثامن أو من صنف الواو الزاياة. 
ة  املدااوىف يف حنااو وذكاار الااامامةين يف احلواشااي اهللانايااة هلااى املغااين أ ااه رأى يف تف ااري العماااد الكناااي قاضااي اإلسااكناري 

هيرين وسبعماية    ابة القاول  ثباات واو الثما ةاة إف هباا هللا الكفةاف املاالقي النحاوي الغرانطاي مان هلمااء غرانطاة يف 
 . 420ماة ا مري اتن حبوس  كوحاة تعا احلاء املهملة  وهو ابديم تن حبوس صاح  غرانطة سنة 

لاى  ازول ساورة الكهاف أ اه أفاراد الكاالم هلاى الاواو الاأ ي امةها تعامل وذكر ال اهةلي يف الاروض ا  اف هناا الكاالم ه 
النااس واو الثما ةااة اباب طااويال ومل يبااا رأيااه يف إثباهتااا ومل أقااف هلااى املوضاا  الاا(ي أفاارد فةااه الكااالم هلةهااا. ويظهاار أ ااه غااري 
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ن مثاري شابهه للا(ين أثبداوا موافق هلى إثبات ه(ا االسدعمال هللاا. ومان ه ا  ال اا  ماا اتفاق يف ها(ك اآل ت ا رتا  ما
 ه(ا املعا يف معاين الواو. ومن غري  الف نة تنبه ال(ي أ ب  ن(ا. 

وذكاار اتاان املنااري يف اال د ااا  أن شااةخه اتاان احلاجاا  ذكاار لااه أن القاضااي الفاضاا  هبااا الاارحةم البة اااين الكاتاا  كااان  
ضااعفه النحاااة واو الثما ةااة. وكااان الفاضاا  يدااب ح  يعدقااا أن الااواو يف قولااه تعاااف (وأتكااارا) وهااي الااواو الااأ مساهااا تعاامل

ابسدخراجها زاياة هلى املواض  الثالثة امليهورة إف أن ذكرك يوما حبارية أيب امود النحوي املقاريح فباني هللاام أ اه واهام يف 
هنااا المدناااأ  هاااها ماان ذلااك القبةاا  وأحااال البةااان هلااى املعااا الاا(ي ذكاارك الزخميااري يف دهاااء اللاازوم إف اإلتةااان ابلااواو

 اجدماأ ه(ين ال نفني يف موصو  واحا. ف   فه الفاض  وقال: أرشاان   أاب امود. 
قلاال: وأرى أن القاضااي الفاضاا  تع اا  الد االةم  يب امااود إذ كااان لااه أن يقااول: إان مل  لداازم أن يكااون املعاااود الثااامن  

 . م دقال أو ق ةما لغريك وإمنا تدبعنا ما فةه إشعار تعاد ةا ةة
و ق  ال ةيب والقزويين يف حاشةأ الكيا  أ ه روى هن صاح  الكيا  أ ه قال: الواو تاخ  يف الثامن كقولاه تعااف  

(واثمنهم كلبهم)ح وقوله (وفدحل أتوانا) وي مو ه واو الثما ةة وهي ك(لكح ولةم تيايء. قاال الاراوي هناه وقاا قاال لناا 
ة هناا جاوايب ها(ا  أي يلاومهم هلاى إمهااهللام ذلاك املعاا يف تلاك اآلياة  أي هاو هنا قراءة ه(ا املوض : أ  اةدم واو الثما ةا

 جوان ح ن وذلك خ   حممل ال حوز أن يؤخ( ته اك. 
قلاال: وهاا(ا خيااالف صااريح كالمااه يف الكيااا  فلعاا  الااراوي مل   اان حترياار مااراد صاااح  الكيااا ح أو لعاا  صاااح   

ء املقاام ذكرهاا أبن املع او  ناا اثمان يف الا(كر فاإن النكال ال تدازاحم الكيا  مل ير منافاة تاني لازوم ذكار الاواوين اقدااا
 فد م  تداقةق. 
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وتقااام الكااالم هلااى واو الثما ةااة هنااا قولااه تعاااف (الدااايبون العاتاااون) اآليااة يف سااورة تااراءة. وهنااا قولااه (ويقولااون ساابعة   

 لزمر ويف سورة احلاقة. واثمنهم كلبهم) يف سورة الكهفح وتقامل يف سورة ا
(  أيها ال(ين آمنوا قوا أ ف كم وأهلةكم انرا وقودها الناس واحل ارة هلةها ماليكة غلظ شاااد ال يع اون هللا ماا أمارهم  

[) كا ال موهظاة   ااء النايب صالى هللا هلةاه وسالم مناسابة لدنبةاه املاؤمنني لعاام الغفلاة هان موهظاة 6ويفعلون ما ياؤمرون]
 أهلةهم وأن ال ي اهم اسدبقاء الود تةنهم هن إسااء الن ح هللام وإن كان يف ذلك تعمل ا ذى.  أ ف هم وموهظة

وه(ا  ااء اثن موجه إف املؤمنني تعا اسادةفاء املق اود مان الناااء ا ول  اااء النايب صالى هللا هلةاه وسالم تقولاه تعااف (   
 أيها النيب مل حترم ما أح  هللا لك. 

 ؤمنني لة تن وا ابلنيب صلى هللا هلةه وسلم يف موهظة أهلةهم. وجه اخل ان إف امل 
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وهرب هن املوهظة والدح(ير ابلوقاية من النار هلى سبة  اجملاز  ن املوهظة سب  يف جتن  ما يفاي إف ه(ان الناار أو  
 هلى سبة  االسدعارة تديبةه املوهظة ابلوقاية من النار هلى وجه املبالغة يف املوهظة. 

ري (انر) للدعظةم وأجرى هلةها وصف جبملة (وقودها الناس واحل ارة) ز دة يف الدح(ير لئال يكو وا من وقود الناار. وتنك 
وت(كرا حبال امليركني ال(ي يف قوله تعاف (إ كم وما تعباون من دون هللا ح   جهنم) يف سورة ا  بةااء. وتفظةعاا للناار 

 إذ يكون احل ر هوضا هللاا هن احل  . 
ف النار ن(ك امملة  ن مامون ه(ك امملة قا تقرر يف هلم امل لمني من قب   زول ها(ك اآلياة كاا تقاام يف ساورة ووص 

البقارة مان قولاه تعااف (فااتقوا الناار الااأ وقودهاا النااس واحل اارة أهاات للكاافرين) وكااا تقاامهما معاا مان قولاه (إ كام ومااا 
  بةاء. تعباون من دون هللا ح   جهنم) يف سورة ا 

واحل ارة: ر  احل ر هلى غاري قةااس فاإن قةاساه أح اار ف معاوك هلاى ح اار تاوزن فعاال وأحلقاوا تاه هااء الد  ةاا كماا  
 قالوا: تكارة ر  تكرح ومهارة ر  مهر. 

 وزيا يف هتوي  النار أبن هلةها ماليكة غالظا شاادا ورلة (هلةها ماليكة) إف آخرها صفة اث ةة.  
) أدم موكلاون ناا. فاالسادعالء املفااد مان حار   هلاى  م ادعار للادمكن كماا تقاام يف قولاه تعااف (أولئاك ومعا (هلةها 

 هلى هاى من رنم). ويف احلايا  فلم يكن هلى ابته تواتون  . 
ه و(غالظ) ر  غلةظ وهو املد ف ابلغلظة. وهي صفة ميبهة وفعلها مث  كرم. وهي هنا م دعارة لق اوة املعاملة كقول 

 تعاف (ولو كنل فظا غلةظ القل  ال فاوا من حولك)  أي لو كنل قاسةا ملا هاشرو   . 
و(شااد): ر  شايا. والياة تك ر الياني حقةقدهاا قاوة العما  املاؤذى واملوصاو  ناا شاايا. واملعاا: أدام أقاو ء يف  

عاملداهح ويقاال: اشادات احلارنح واشادات معاملة أه  الناار الا(ين وكلاوا نام: يقاال: اشادا فاالن هلاى فاالنح أي أسااء م
 الب ساء. والياة من أمساء البؤس واموأ والقحط. 

ورلة (ال يع ون هللا ما أمرهم) ثناء هلةهم أهق  ته وصفهم أبدام غاالظ شاااد تعاايال ملاا تقدااةا ه مان كراهةاة  فاوس  
 لنار. الناس إ همح وه(ا مؤذن أبدم م مورون ابلغلظة والياة يف تع(ي  أه  ا

وأما قوله (ويفعلون ما يؤمرون) فهو ت اريح كفهاوم (ال يع اون هللا ماا أمارهم) دهاا إلةاه مقاام اإلطناان يف الثنااء هلاةهمح  
م  ما يف ه(ا الد اريح مان اسدحااار ال اورة البايعاة يف امدثااهللام ملاا ياؤمرون تاه. وقاا ه اف ها(ا الد كةاا ه فاا يقدااي 

فعاا  املاا مور أوضااح يف ال اهااة ماان هااام الع ااةان واهدبااار ملغااايرة املعنةااني وإن كااان قاهللاااا  املغااايرة تنويهااا ناا(ك الفاااةلة  ن
واحاا ولااك أن جتعا  مرجاا  (ال يع اون هللا مااا أمارهم) أداام ال يع اون فةمااا يكلفاون تااه مان أهماااهللام اخلاصاة ناام ومرجاا  

 (ويفعلون ما يؤمرون) إف ما كلفوا تعمله يف الع اة يف جهنم. 
[) هو من قبا  املاليكاة الا(ين هلاى الناار. وذكار ها(ك 7ل(ين كفروا ال تعد(روا الةوم إمنا جتزون ما كندم تعملون](  أيها ا 

املقالة هنا اسد راد يفةا الدنفاري مان جهانم أبداا دار أها  الكفار كماا قاال تعااف (فااتقوا الناار الاأ وقودهاا النااس واحل اارة 
 (ير للمؤمنني من املوتقات يف النار. أهات للكافرين)ح وإال فإن سةا  اآلية حت
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ومعا (ما كندم تعملون) مماث  (ما كندم تعملون)ح وأفادت  إمناا  ق ار امازاء هلاى مماثلاة العما  اجملارى هلةاه ق ار قلا    

 لدنزيلهم منزلة من اهد(ر وطل  أن يكون جزاؤك أهون مما شاهاك. 
(ر. وماادة االفدعاال فةاه دالاة هلاى تكلاف الفعا  مثا  االكد اان واالخادال ح والعا(ر: واالهد(ار: افدعاال ميادق مان العا 

احل ة الأ تربئ صاحبها من تبعة هم  ما. ولةم ملادة االهد(ار فع  مرد دال هلى إحاد الع(ر وإمنا املوجاود ها(ر كعاا 
 تراءة.  قب  الع(رح وقا تقام هنا قوله تعاف (وجاء املع(رون من ا هران) يف سورة

(  أيهاا الاا(ين آمنااوا توتاوا إف هللا توتااة   ااوحا ه اى رتكاام أن يكفاار هانكم سااةئاتكم وياااخلكم جناات جتااري ماان حتدهااا  
ا دااار) أهةااا خ ااان املااؤمنني وأهةااا  ااااؤهم وهااو  ااااء اثلااا يف هاا(ك ال ااورة. والاا(ي قبلااه  ااااء للااواهظني. وهاا(ا  ااااء 

 هراض املهدم نا. للموهوظني وه(ا ا سلون من أسالة  اإل
أمر املؤمنون ابلدوتة من ال( ون إذا تلب وا نا  ن ذلك من إصال  أ ف هم تعا أن أمروا أبن حنبوا أ ف هم وأهلاةهم ماا  

يزج نم يف ه(ان النارح  ن اتقاء النار يدحقق ابجدنان ما يرمي نم فةهاح وقا ي(هلون هما فرط من سةئاهتم فهااوا إف 
 أ ميحون نا ما فرط من سةئاهتم. سبة  الدوتة ال

 وه(ا انظر إف ما ذكر من موهظة امرأيت النيب صلى هللا هلةه وسلم تقوله (إن تدواب إف هللا).  
والدوتة: العزم هلى هام العود إف الع ةان م  النام هلى ما فرط منه فةما ماى. وتقاامل هناا قولاه تعااف (فدلقاى آدم  

يف سورة البقرة. ويف مواض  أخرى وخاصة هنا قوله تعاف (إمنا الدوتة هلى هللا للا(ين يعملاون  من رته كلمات فدان هلةه)
 ال وء جبهالة) يف سورة الن اء. وتعايدها حبر   إف   دا يف معا الرجوأ  ن   ن  أخو  اثن  . 

 والن و : ذو الن ح.  
النفاا  تاا(لك. ووصااف الدوتااة ابلن ااو  ماااز جعلاال الدوتااة والن اح: اإلخااالو يف العماا . والقااولح أي ال ااا  يف إرادة  

الأ ال تردد فةها وال ختال ها  ةة العودة إف العم  املداون مناه كنزلاة الناصاح لغاريك ففاي    او   اسادعارة ولاةم مان اجملااز 
 العقلي إذ لةم املراد   وحا صاحبها. 

 ملوصو  ته  ن فعوال كعا فاه  يالزم اإلفراد والد(كري. وإمنا مل تلحق وصف (  و ) هاء الد  ةا املناسبة لد  ةا ا 
وقرأ اممهور (  وحا) تفدح النون هلى معا الوصف كما هلمل. وقرأك أتو تكر هن هاصم تام النون هلى أ ه م ار   

   ح  مث : القعود من قعا. وزهم ا خفش أن الام غي معرو  والقراءة ح ة هلةه. 
ما ميكن تااركه مما وق  الدفريط فةه مث  املظامل للقادر هلى ردهاا. روي هان هلاي رضاي هللا هناه  ومن شروط الدوتة تاار  

حم  الدوتة سنة أشةاء: الناامة هلى املاضي مان الا( ونح وإهاادة الفارايمل. ورد املظااملح واسادحالل اخل اومح وأن تا(ي  
 ل اهات كما أذقدها حالوة املعاصي.  ف ك يف طاهة هللا كما رتةدها يف املع ةةح وأن ت(يقها مرارة ا

 وتقوم مقام رد املظامل اسدحالل املظلوم حىت يعفو هنه.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ومن يام الدوتة يكني الداي  من  ف ه أن ينف( هلةها احلاود كالقود والارن. قاال إماام احلارمني: ها(ا الدمكاني واجا   
توتداه هناا هللا وكاان منعاه مان يكاني  ف اه مع اةة  خارج هن حقةقة الدوتة  ن الداي  إذا  ام و اوى أن ال يعاود صاحل

 مد ادة ت داهي توتة. 
 وهو كالم وجةه إذ الدمكني من تنفة( ذلك ييق هلى النفوس ميقة هظةمة فلها ه(ر يف اإلح ام هن الدمكني منه.  
 لكفر. وت ح الدوتة من ذ   دون ذ   خالفا  يب هاشم امبايي املعدزيلح وذلك فةما هاا الدوتة من ا 
 وأما الدوتة من الكفر ابإلميان ف حةحة يف غفران إمث الكفر واو تقي مدلب ا تبعمل الكباير  راأ هلماء اإلسالم.  
وال( ون الأ جت  منها الدوتة هي الكباير اتدااءح وك(لك ال غاير ويةةز الكباير من ال غاير م  لة أخرى حملها أصاول  

 الاين وأصول الفقه والفقه. 
 أن هللا تفاا  هلاى امل المني فغفار ال اغاير ملان أجدنا  الكباايرح أخا( ذلاك مان قولاه تعااف (الا(ين ساة دنبون كباااير إال 

 اإلمث والفواحش إال اللمم) وقا ماى القول فةه يف تف ري سورة الن م. 
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اء ا ماة فالا(ي ذها  إلةاه أها  ال انة أن ولو هاد الداي  إف تعمل ال( ون أو رةعها ماا هااا الكفار اخدلاف فةاه هلما  

الدوتاة تناادقمل ابلعاودة إف تعاامل الاا( ون يف خ اوو الاا(   املعاود إلةااه وال تناادقمل فةماا سااواك. وأن العاود مع ااةة جتاا  
 الدوتة منها. وقال املعدزلةح تندقمل ابلعودة إف تعمل ال( ون فدعود إلةه ذ وته ووافقهم الباقالين. 

 ال نة ما ييها  حا الفريقني. ولةم يف أدلة الكدان و  
والرجاء امل دفاد من فع  (ه ى) م دعم  يف الوها ال ادر هن املدفا  هلى طريقة االسدعارة وذلك الناي  ال حق له  

يف أن يعفى هناه ماا اقرتفاه  ن الع اةان قاا ح ا  وإمناا الدوتاة هازم هلاى هاام العاودة إف الا(   ولكان ماا ل ااحبها مان 
(ي تعا هلى العزم دل هلاى زكااء الانفم ف عا  هللا جازاءك أن ميحاو هناه ماا سالف مان الا( ون تفااال النام واخلو  ال

 من هللا فل(لك معا الرجاء امل دفاد من (ه ى). 
وقا أر  هلمااء اإلساالم هلاى أن الدوتاة مان الكفار ابإلمياان مقبولاة ق عاا لكثارة أدلاة الكداان وال انةح واخدلفاوا يف تعاني  

اصي من املاؤمننيح فقاال رهاور أها  ال انة قبوهللااا مرحاو غاري مق اوأ وممان قاال تاه البااقالين وإماام احلارمني. قبول توتة الع
 وهن ا شعري أ ه مق وأ ته مسعا واملعدزلة مق وأ ته هقال. 

 وتكفري ال ةئات: غفراداح وهو مبالغة يف كفر املخفف املدعاي ال(ي هو ميدق من الكفر تفدح الكا ح أي ال رت.  
(يوم ال خيزي هللا النيب وال(ين آمنوا معه  ورهم ي عى تني أيايهم وأبميادم يقولاون رتناا أيام لناا  اوران واغفار لناا إ اك هلاى   

[) (يوم) ظر  مدعلق ن(يااخلكم جناات) وهاو تعلةاق ختلاع إف الثنااء هلاى الرساول صالى هللا هلةاه 8ك  شيء قاير]
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(ا الثناء هلةهم اب دفاء خزي هللا هنهم تعريمل أبن الا(ين مل يؤمناوا معاه خيازيهم هللا وسلم واملؤمنني معه. وهو يوم القةامة وه
 يوم القةامة وذكر النيب صلى هللا هلةه وسلم م  ال(ين آمنوا لديريف املؤمنني وال هالقة له ابلدعريمل. 

ياوم يبعثاون) هلاى أن ا دفااء اخلازي واخلزي: هو ه(ان النارح وحكاى هللا تعااف هان إتاراهةم هلةاه ال االم قولاه (وال ختازين  
 يومئ( ي دلزم الكرامة إذ ال واس ة تةنهما كما أشعر ته قوله تعاف (فمن زحز  هن النار وأدخ  امنة فقا فاز). 

 ويف صلة (ال(ين آمنوا معه) إي(ان أبن سب  ا دفاء اخلزي هنهم هو إميادم.  
 دهم النيب صلى هللا هلةه وسلم. ومعةة املؤمنني م  النيب صلى هللا هلةه وسلم صحب 
و(م ) حوز تعلقها كح(و  حال من (ال(ين آمنوا) أي حال كودم م  الييء يف ا دفااء خازي هللا هانهم فةكاون هماوم  

 (ال(ين آمنوا) خم وصا تغري ال(ين يدحقق فةهم خزي الكفر وهم ال(ين ارتاوا وماتوا هلى الكفر. 
 ممة  أصحان النيب صلى هللا هلةه وسلم. ويف ه(ك اآلية دلة  هلى املغفرة  
وحوز تعلق (م ) تفع  (آمنوا) أي ال(ين آمنوا ته وصحبوكح فةكون مارادا تاه أصاحان النايب صالى هللا هلةاه وسالم الا(ين  

 آمنوا ته ومل يرتاوا تعاكح فدكون اآلية مؤذ ة مف لة لل حاتة. 
 وال(ين آمنوا معه. وضمري ( ورهم) هايا إف النيب صلى هللا هلةه وسلم  
وإضااافة  ااور إف ضاامري هاام ماا  أ ااه مل ي اابق إخبااار هاانهم تنااور هللااام لة اال إضااافة تعريااف إذ لااةم املق ااود تعريااف النااور  

وتعةةنااه ولكاان اإلضااافة م اادعملة هنااا يف الزم معناهااا وهااو اخد اااو النااور ناام يف ذلااك الةااوم حبةااا ميةاازك الناااس ماان تااني 
 ا  وار يومئ(. 

امدااادك وا دياارك. شابه ذلاك ابشادااد مياي املاشاي وذلاك أ اه  اف نام حةثماا ا دقلاوا تنويهاا تيا دم كماا  وسعي الناور: 
 تنير ا هالم تني ياي ا مري والقايا وكما ت ا  امةاد تني ياي اخللةفة. 

روا أب اه كراماة هللاام و ن وإمنا خع ابل(كر من امهات ا مام والةمني  ن النور إذا كان تني أياايهم يدعاوا كيااهاته وشاع 
ا ياااي هااي الااأ ي ااك نااا ا مااور النفة ااة ونااا ابيعااوا الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم هلااى اإلميااان والن اار. وهاا(ا النااور  ااور 

 حقةقي حعله هللا للمؤمنني يوم القةامة. والباء للمالت ةح وحوز أن تكون كعا  هن  . 
 ذكرانك هنا أوس .  وقا تقام  ظري ه(ا يف سورة احلايا وما 
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ورلة (يقولون رتنا أيم لنا  وران) إف آخرها حال من ضمري ( ورهم)ح وظاهرة أن يكاون حااال مقار اةح أي يقولاون ذلاك   

يف ذلك الةومح ودهاؤهم طل  للز دة من ذلك النورح فةكون ضمري (يقولون) هايا إف رة  الا(ين آمناوا ما  النايب صالى 
 هلةه وسالم يومئا(ح أو يقاول ذلاك مان كاان  اورك أقا  مان  اور غاريك ممان هاو أفاا  مناه يومئا( فةكاون ضامري (يقولاون) هللا

 هلى إرادة الدوزي  هلى طوايف ال(ين آمنوا يف ذلك الةوم. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  دوام املغفارةح وإيام النور إدامده أو الز دة منه هلى الوجهني امل(كورين آ فاا وكا(لك الااهاء ت لا  املغفارة هللاام هاو ل لا 
 وذلك كله أدن م  هللا وتواض  له مث  ما قب  يف اسدغفار النيب صلى هللا هلةه وسلم يف الةوم سبعني مرة. 

 ويظهر ت(لك وجه الد(ية  تقوهللام (إ ك هلى ك  شيء قاير) امليعر تدعلة  الاهاء كناية هن رجاء إجاتده هللام.  
[) ملاا أتلاغ الكفاار ماا ساةح  نام يف 9اغلظ هلةهم وم واهم جهنم وتئم امل ري](  أيها النيب جاها الكفار واملنافقني و  

اآلخرة ت ر ا تقوله (  أيها ال(ين كفروا ال تعد(روا الةوم)ح وتعرياا تقوله (يوم ال خيزي هللا النيب والا(ين آمناوا معاه)ح أمار 
لكفاارهم تظاااهر اإلميااان  فاقاااح حااىت إذا مل تااؤثر  رسااوله صاالى هللا هلةااه وساالم ك اام  ماانهم أبن حاهاااهم وحاهااا امل اادرتين

فةهم املوهظة تعقان اآلخرة خييون أن ي لط هلةهم ه(ان ال ةف يف العاجلة فةقلعاوا هان الكفار فة الح  فوساهم وإمناا 
هةوان  أمر رسوله صلى هللا هلةه وسلم ت(لك  ن الكفار  لبوا م  املنافقني تعا ه رة النيب صلى هللا هلةه وسلم فاخت(وهم

 هللام وأياي ياسون نا ا ذى للنيب صلى هللا هلةه وسلم وللمؤمنني. 
فها(ا  اااء اثن للنايب صالى هللا هلةاه وسالم أيمارك  قاماة صاال  هماوم ا ماة تد هريهاا مان اخلبثااء تعاا أن أمارك  فاقاة ماان  

 هلةهما الغفلة هن شيء من واج  ح ن املعاشرة م  الزوج. 
ا ه اف (املناافقني) هلاى (الكفااار) املفعاول ل(جاهاا) فةقدااي أن النايب صالى هللا هلةاه وساالم وجهااد الكفار ظااهرح وأما 

ما مور جبهااد املنااافقني وكاان حااال املناافقني ملدب ااا إذ مل يكان أحااا مان املنااافقني معلناا ابلكفاار وال شاها هلااى أحاا ماانهم 
كفارك أو أطلعاه خاصاا ومل أيمارك  هال اه تاني امل المني  ت(لك ومل يعني هللا لرسوله صلى هللا هلةه وسلم منافقا ياوقن تنفاقاه و 

 كما يؤخ( ذلك من أخبار كثرية يف اآلاثر. 
فدعااني  وياا  ه ااف (املنااافقني) هلااى (الكفااار) إمااا أبن يكااون فعاا  (جاهااا) م اادعمال يف حقةقدااه ومااازة ومهااا امهاااد  

ق هلةااه امهاااد مااازا كمااا يف قولااه صاالى هللا هلةااه ابل اةف وامهاااد  قامااة احل ااة والدعااريمل للمنااافق تنفاقااه فااإن ذلااك ي لاا
وسلم  رجعنا من امهاد ا صغر إف امهاد ا كرب  ح وقوله لل(ي س له امهاد فقال له:  ألك أتوان? قاال:  عام: ففةهماا 

 ف اها  . 
روا أبن النايب صالى هللا وهناي أن ا قرن يف  وي  ه(ا الع ف أن يكون املراد منه إلقاء الره  يف قلاون املناافقني لةياع 

هلةاه وسالم واملاؤمنني ابملرصااد مانهم فلااو تاات مان أحااهم ابدرة يعلام منهاا  فاقااه هوما  معاملاة الكاافر يف امهااد ابلقداا  
وا سر فةح(روا ويكفوا هن الكةا للم لمني خيةة اإلفاا  فدكون ه(ك اآلية من قبة  قوله تعاف (لائن مل ينداه املناافقون 

نم مااارض واملرجفاااون يف املايناااة لنغريناااك نااام مث ال  اورو اااك فةهاااا إال قلاااةال ملعاااو ني أينماااا أخااا(وا وقدلاااوا والااا(ين يف قلاااو 
 تقدةال). 

والغلظة: حقةقدها صالتة الييء وهي م دعارة هنا للمعاملة ابلياة تاون هفو وال ت امحح أي كان غلةظااح أي شااياا  
وله تعاف (ولة اوا فةكم غلظة) يف ساورة تاراءةح وقولاه (ولاو كنال فظاا غلاةظ يف إقامة ما أمر هللا ته أمثاهللام. وتقام هنا ق

 القل ) يف سورة آل همران. 
 واملاوى: امل كنح وهو مفع  من أوى إذا رج   ن اإل  ان يرج  إف م كنه.  
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ا فلام يغنةاا هنهماا مان (ضرن هللا مثال لل(ين كفروا امرأة  و  وامرأة لوط كا دا حتل هبااين مان هباادان صااحلني فخا دامها 
 [)   10هللا شةئا وقة  ادخال النار م  الااخلني]

 
 4486صفحة : 

 
أهقاا  رلااة (  أيهااا الناايب جاهااا الكفااار واملنااافقني( اآليااة املق ااود منهااا هتاياااهم تعاا(ان ال ااةف يف الااا ةا وإ اا(ارهم   

مثلااني للفااريقني تنظاارين يف حالةهمااا لداازداد تعاا(ان اآلخاارة ومااا قااارن ذلااك ماان مقاتلااة حاااهللام حبااال املااؤمننيح أبن ضاارن 
املوهظة وضوحا ويزداد الدنويه ابملؤمنني اسدنارة. وقا تقامل فاياة ذكر ا مثال يف قوله تعاف (مثلهم كمث  ال(ي اسدوقا 

 انرا) يف سورة البقرة. 
 مثال ما) يف سورة البقرة.  وضرن املث : إلقاؤك وإيااحهح وتقام ذلك هنا قوله تعاف (إن هللا ال ي دحي أن يارن 
فامملاة م ااد  فة اساادئنافا اتداااايةا. وهاا(ا املثاا  ال خيلااوا ماان تعااريمل حبااا زوجااي الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم هلااى طاهدااه  

وأبن رضى هللا تعاف يدب  رضى رسله. فقا كان احلايا هن زوجأ النيب صلى هللا هلةه وسلم قريبا وكاان هملهماا ماا فةاه 
 الفةح وكان يف املثلني ما فةه إشعار ابحلالني. ابرقة من خم

وتعاية ضرن الالم الاال هلى العلة تفةا أن إلقاء املث   ج  ماخوال الالم. فمعا: (ضرن هللا ماثال للا(ين كفاروا) أ اه  
ان املعاا: ألقى ه(ا الدنظري  جلهمح أي اهدبارهم نم وقةاس حاهللام هلى حال املثا  تاهح فاإذا قةا : ضارن لفاالن ماثالح كا

أ ه ق اك ته وأهلمه إ كح كقوله تعاف (ما ضرتوك لك إال جاال) (ولقا ضرتنا للنااس يف ها(ا القارآن مان كا  مثا ). وحناو 
 ذلك وتقا، اجملرور ابلالم هلى املفعولني لالهدمام  يقاظ ال(ين كفروا. 

عا  حالاة هااتني املارأتني هظاة وتنبةهاا للا(ين كفارواح فمعا (ضرن هللا مثال لل(ين كفروا امرأة  و  وامارأة لاوط)ح أن هللا ج 
أي لة(كرهم أبن هللا ال ي رفه هن وهةاك صار  فال  ب وا أن هللام شفعاء هنا هللاح وال أن مكادم من جوار تةنه وهمارة 
ن م اا اك وسااقاية ح ة ااه ت اار  غااا  هللا هاانهمح فااإن هاام أقلعااوا هاان هاا(ا احل اابان أقبلااوا هلااى الداااتر يف الن اااة ماا

وهةا ابلنظر يف داليا  دهاوة القارآن وصاا  الرساول صالى هللا هلةاه وسالم فلاو كاان صاار  ي ار  هللا هان غاابه لكاان 
 أوف ا شةاء ت(لك مكا ة هاتني املرأتني من زوجةها رسويل رن العاملني. 

ةهماا ال االم  ن ذكار هااتني ومناسبة ضارن املثا  ابمارأة لاوط دون غريهاا مان قراتاة ا  بةااء حناو أيب إتاراهةم واتان  او  هل 
املاارأتني مل يدقااام. وقااا تقااام ذكاار أيب إتااراهةم واتاان  ااو ح لدكااون يف ذكرمهااا فاياااة م ااد اةح ولةكااون يف ذكرمهااا هقاا  مااا 
سابق مان يلاوء أماي املاؤمنني هلااى زوجهاا صالى هللا هلةاه وسالم تعاريمل ل ةااف ابلدحا(ير مان خااطر االهدازاز تغنااء ال االة 

لوفاااء حبااق مااا حاا  ماان اإلخااالو للناايب صاالى هللا هلةااه وساالم لةكااون الياابه يف الدمثةاا  وأقااوى. فعاان اليااريفة هنهمااا يف ا
مقات   يقول هللا سبحا ه لعايية وحف ة ال تكوان كنزلة امرأة  و  وامرأة لوط يف املع ةة وكوان كنزلة امرأة فرهون ومر،  . 

وقاال اتان ه ةاة:  قاال تعامل النااس يف املثلاني هاربة لزوجاات  ووضحه يف الكيا  أب ه من قبة  الدعريمل. ومنعه الفخرح
 النيب صلى هللا هلةه وسلم حني تقام هدانن. ويف ه(ا تعا  ن النع أ ه للكفار يبعا ه(ا  اك. 
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وياااف  اساادبعادك أن داللااة الدعااريمل ال تنااايف اللفااظ ال ااريحح وماان ل ااايف الدقةااا تقولااه تعاااف (للاا(ين كفااروا) أن املق ااا  
لي هو ضرن املث  لل(ين كفروا وذلك من االحرتاس من أن حتم  الدمثة  هلى امليانة من رةا  الوجاوك واالحارتاس ا ص

 تكثرة الديبةهات ومنه جتريا لالسدعارة. 
وق ة امرأة  و  مل ت(كر يف القرآن يف غري ه(ك اآلية وال(ي يظهر أدا خا ل زوجها تعا ال وفان وأن  وحا مل يعلم  ودا  
 ن هللا مسى هملها خةا ة.  
وقا ورد يف سفر الدكوين من الدوراة ذكر امارأة  او  ما  الا(ين ركباوا ال افةنة وذكار خروجهاا مان ال افةنة تعاا ال وفاان مث  

طوى ذكرها ملا ذكر هللا تركده  وحا وتنةه ومةثاقه معهم فلم ت(كر معهم زوجه. فلعلها كفرت تعاا ذلاك أو لعا   وحاا تازوج 
 تعا ال وفان مل ت(كر يف الدوراة.  امرأة أخرى

ووصااف هللا فعاا  اماارأة  ااو   ةا ااة زوجهاااح فقااال املف اارون: هااي خةا ااة يف الاااينح أي كا اال كااافرة م اارة الكفاارح فلعاا   
 الكفر حاث مرة أخرى يف قوم  و  تعا ال وفان ومل ي(كر يف القرآن. 

 را  ويقال: فال ة كا ل حتل فالنح أي كا ل زوجا له. وأما حايا امرأة لوط يف القرآن مرات. وتقام يف سورة ا ه 
والدحدةاة هناا مااز يف معااا ال اةا ة ومناه قاول أ اام تان مالاك يف احلاايا املااروي يف املوطا  ويف صاحةح البخااري هاان أم  

 حرام تنل ملحان  وكا ل أم حرام حتل هبادة تن ال امل  . 
    
 

 4487صفحة : 
 
 مراء من اليةعة س ل أحا هلماء ال نة: من أفا  الناس تعاا رساول هللا صالى هللا هلةاه ومن تااي  ا جوتة أن أحا ا  

وسلم? ف جاته:  ال(ي كا ل اتنده حتده  فظن أ ه فا  هلةا إذ فهم أن الامري املاا  إلةه  اتنة  ضمري رسول هللا صلى 
أراد ال ااين العكاام أبن يكااون ضاامري  اتندااه   هللا هلةااه وساالم وأن الااامري املاااا  إلةااه  حتاال  ضاامري اساام املوصااولح وإمنااا

 ضمري املوصول  حتده  ضمري رسول هللا صلى هللا هلةه وسلمح وذلك هو أتو تكر. 
وقاا ظهار أن املاراد ابلعباااين  او  ولاوط وإمنااا خ اا توصاف  هبااين صاااحلني  ما  أن وصاف النبااوة مان وصاف ال ااال   

لاةعظم شا ن ال ااحلني كماا يف قولاه تعااف (وتيارانك  ساحا   بةاا مان تنويها توصاف ال اال  وإميااء إف أن النباوة صاال  
ال احلني). ولدكون املوهظة ساارية إف   ااء امل المني يف معااملدهن أزواجهان فاإن وصاف النباوة قاا ا دهاى ابلن ابة لالماة 

 . اإلسالمةة م  ما يف ذلك من هتوي  ا ذى لعباد هللا ال احلني وهناية رنم نم وماافعده هنهم
واخلةا ة واخلون ضا ا ما ة وضا الوفااءح وذلاك تفاريط املارء ماا أويان هلةاه وماا ههاا تاه إلةاه. وقاا رعهاا قولاه تعااف (   

 أيها ال(ين آمنوا ال ختو وا هللا والرسول وختو وا أماانتكم وأ دم تعلمون). 
غاح وتنكري (شةئا) للدحقريح أي هاا وأجحفاه تلاه وا د   (شةئا) هلى املفعولةة امل لقة ل(يغنةا)  ن املعا شةئا من ال 

 الغا املهمح وتقام يف قوله تعاف (إدم لن يغنوا هنك من هللا شةئا) يف سورة اماثةة. 
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وز دة (ماا  الااااخلني) إلفااادة م اااواهتا يف العاا(ان لغريمهااا ماان الكفاارة اخلو ااة. وذلااك  يااةم ماان أن يندفعااا ماان حظااوة  
 ويوم حنيرهم رةعا مث  قول لل(ين شركوا أين شركاؤكم ال(ين كندم تزهمون). زوجهما كقوله تعاف (

(وضارن هللا ماثال للا(ين آمناوا امارأة فرهاون إذ قالال رن اتان يل هناا  تةداا يف امناة وااين مان فرهاون وهملاه وااين ماان  
املقاتلاة فةدااح مق اود املثلاني  [) ملا ضرن املث  لل(ين كفروا أهق  تارن مث  لل(ين آمنوا لدح ا 11القوم الظاملني]

 معاح وجر  هلى هادة القرآن يف إتباأ الرتهة  ابلرتغة . 
 وجع  املث  لل(ين آمنوا حبال امرأتني لدح   املقاتلة للمثلني ال اتقنيح فه(ا مراهاة النظري يف املثلني.  
 وى. وجاء أحا املثلني لل(ين آمنوا إلخالو اإلميان. واملث  الثاين لياة الدق 
فكا ال اماارأة فرهاون مااثال ملدا اة املااؤمنني ومار، مااثال للقاا دني  ن املااؤمنني تاربأوا ماان ذوي قاراتدهم الاا(ي تقاوا هلااى الكفاار  

 ككة. 
وامرأة فرهون ه(ك هي امرأة فرهاون الا(ي أرسا  إلةاه موساى وهاو مانف ح الثالاا ولة ال امارأة فرهاون الاأ تبنال موساى  

لك وق  يف زمن فرهون رهم ةم الثاين وكان تاني الازمنني ةاا ون سانة. ومل يكان هنااهم هلام حني الدق ده من الةمح  ن ذ
 تاين قيب أي يرس  إلةهم موسى. 

ولع  امرأة فرهون ه(ك كا ال مان تناات إساراية  تزوجهاا فرهاون فكا ال مؤمناة ترساالة موساى هلةاه ال االم. وقاا حكاى  
 إف اإلميان كماا هااى الرجا  املاؤمن مان آل فرهاون الا(ي تقاام ذكارك تعمل املف رين أدا همة موسى أو تكون هااها هللا

يف سورة غافر. ومساها النيب صلى هللا هلةه وسلم آسةة يف قوله  كما  مان الرجاال كثاري ومل يكما  مان الن ااء إال مار، اتناة 
 همران وآسةة امرأة فرهون  رواك البخاري. 

همالاه فةكاون معاا  ااين مان فرهاون  مان صاحبده طلبال لنف اها فرجاا وأرادت تعم  فرهون ظلماهح أي ااين مان تبعاه أ 
 وهو ه ف اخلاو هلى العام. 

ومعا (قالل) أداا أهلنال تاهح فقاا روى أن فرهاون اطلا  هلةهاا وأهلان ذلاك لقوماه وأمار تدعا(يبها فماتال يف تع(يباه ومل  
 حتم أملا. 

 . والقوم الظاملون: هم قوم فرهون. وظلمهم: إشراكهم ابهلل 
والظاهر أن قوهللاا (اتن يل هنا  تةدا يف امنة) مؤذن أبن فرهون وقومه صاوها هن اإلميان ته وزينوا هللاا أدا آمنال كوساى  

تاة  ملكا هظةما وق را فخةماا أو أن فرهاون وهظهاا أبداا أصارت هلاى ذلاك تقدا ح فاال يكاون ماافنها اهللاارم الا(ي تنااك 
ؤيااا ها(ا ماا رواك املف اارون أن تةدهاا يف امنااة مان درة واحااة فدكااون مياانة اهللااارم فرهاون لنف اه لافنااه يف ابدئ امللاو . وي

الا(ي كااان معااا حلفااظ جثدهااا تعاا موهتااا وزوجهااا. فقوهللااا ذلااك كقاول ال ااحرة الاا(ين آمناوا جااوااب هاان هتاياا فرهااون (لاان 
  ؤثر  هلى ما جاءان من البةنات وال(ي ف ران ما أ ل قاض) اآلية يف سورة طه. 
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[) 12(ومر، اتنة همران الأ أح نل فرجها فنفخنا فةه من روحنا وصاقل تكلمات رنا وكداته وكا ل من القاا دني]  

 ه ف هلى (امرأة فرهون)ح أي وضرن هللا مثال لل(ين آمنوا مر، اتنة همرانح فارن مثلني يف الير ومثلني يف اخلري. 
لى   بها وكرامدها يف سورة آل همران وغريهاح وقا ذكار هللا ابمسهاا يف هااة مواضا  مان ومر، اتنة همران تقام الكالم ه 

القرآن وقاال اتان الدلم ااين يف شار  اليافاء لعةااض: مل يا(كر هللا امارأة يف القارآن ابمسهاا إال مار، هلاى أداا أماة هللا إت ااال 
 لعقايا الن ارى. 

 . ومعناك: منعل فرجها هن الرجال. واإلح ان: جع  الييء ح ةناح أي ال ي لك إلةه 
وتفري  (فنفخنا فةه من روحنا) تفري  الع ةة هلى العم   جلاه. أي جزيناهاا هلاى إح اان فرجهااح أي أبن كاون هللا فةاه  

  بةا ت فة خارقة للعادة فخلا ت(لك ذكرها يف ال احلات. 
الارو  إف ضامري اماللاة  ن تكاوين املخلاو  احلاي يف والنف : م دعار ل رهة إتااأ احلةاة يف املكون يف رمحهاا. وإضاافة  

رمحهااا كااان دون ا ساابان املعدااادةح أو أريااا ابلاارو  امللااك الاا(ي يااؤمر تاانف  ا روا  يف ا جنااةح فعلااى ا ول تكااون (ماان) 
 تبعةاةةح وهلى الثاين تكون اتداايةةح وتقام قوله تعاف (فنفخنا فةها من روحنا) يف سورة ا  بةاء. 

 ايقها: يقةنها أبن ما أتلغ إلةها من امللك من إرادة هللا محلها. وت  
 وكلمات رنا: هي الكلمات الأ ألقاها إلةها ت ريق الوحي.  
و(كداته) حوز أن يكون املاراد تاه اإلاةا  الا(ي جااء تاه اتنهاا هة اى وهاو وإن مل يكان مكداواب يف زمان هة اى فقاا كدباه  

 احلواريون يف حةاة مر،. 
 وز أن يراد ن(كداته)ح أرادك هللا وقارك أن حتم  من دون مم رج  إ ها من ابن وكان كدااب مفعوال. وح 
 والقا ل: املدحممل لل اهة.  
 حوز أن يكون و(من) لالتدااء.  
اخلااري  واملاراد ابلقاا دني: املكثارون مان العباادة. واملعاا أداا كا ال سالةلة قاوم صااحلنيح أي ف ااءت هلاى طريقاة أصاوهللاا يف 

 والعفا . 
           

 وه  ينبل اخل ي إال وشة ه وه(ا إمياء إف تربيدها مما رماها ته القوم البهل.   
 وه(ا  ظري قوله تعاف (وال ةبات لل ةبني وال ةبون وال ةبات أولئك مربءون مما يقولون).  
الاا(كور ومل يقاا : مان القا داااتح جاار  وحاوز أن جتعاا  (مان) للدبعااةملح أي هااي تعامل ماان قناال هلل. وغلبال صااةغة را   

 هلى طريقة الدغلة  وهو ختريج الكالم هلى مقداى الظاهر. وه(ك اآلية مثال يف هلم املعاين. 
و كدده هنا اإلشارة إف أدا يف هااد أه  اإلكثار من العبادة وأن ش ن ذلك أن يكون للرجال  ن   اء تين إساراية  كان  

 معفةات من هبادات كثرية. 
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ووصف مر، ابملوصول وصلده  دا هرفل تدلك ال لة من ق دها املعروفة من تكرر ذكرها فةما  زل من القرآن قب  ه(ك  
 ال ورة. 

ويف ذكر (القا دني) إمياء إف ماا أوصاى هللا تاه أمهاات املاؤمنني تقولاه تعااف (ومان يقنال مانكن هلل ورساوله وتعما  صااحلا  
  ؤهتا أجرها مرتني) اآلية. 

قاارأ اممهااور (وكداتااه). وقاارأك حفااع وأتااو هماارو ويعقااون (وكدبااه) ت ااةغة امماا ح أي آمناال ابلكداا  الااأ أ زلاال قباا  و  
 هة ى وهي الدوراة والزتور وكد  ا  بةاء من تين إسراية ح واإلاة  إن كان قا كدبه احلواريون يف حةاهتا. 

 ت م هللا الرمحن الرحةم  
 سورة امللك  
هللا هلةه وسلم (سورة تباار  الا(ي تةااك امللاك) يف حاايا رواك الرتما(ي هان أيب هريارة هان النايب صالى مساها النيب صلى  

هللا هلةاه وسالم أن ساورة مان القارآن ثالثاون آيااة شافعل لرجا  حاىت غفارت لاه وهااي (ساورة تباار  الا(ي تةااك امللاك) قااال 
 الرتم(ي ه(ا حايا ح ن. 

فدكاون ت اامةة جبملااة كماا مسااي اثتال تاان جااتر   تااط شارا  . ولفااظ  سااورة  فها(ا ت اامةة لل اورة أبول رلااة وقعال فةهااا  
 ماا  إف تلك امملة ا كةة. 
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ومسةل أياا (تبار  امللك) ك موأ الكلمدني يف هها النيب صلى هللا هلةه وسلم وت م  منه فةما رواك الرتم(ي هن اتن   

 هلةه وسلم قال لاه ضارتل خباايي هلاى قارب وأان ال أح ا  أ اه قارب فاإذا فةاه هباس  أن رجال من أصحان النيب صلى هللا
إ  ان  أي دفني فةه  يقرأ سورة (تبار  امللك) حىت خدمها فقال رسول هللا صلى هللا هلةه وسالم: هاي املا عاة هاي املن ةاة 

يقااة هااا الكلمااات يف تن ةااه ماان هاا(ان القاارب  حااايا ح اان غرياا  يكااون اساام ال ااورة ممااوأ هاا(ين اللفظااني هلااى طر 
اللفظ دون إضافة إحاامها إف ا خرى مث  ت مةة  الم ألف  . و ظريك أمساء ال ور اب حار  املق عاة الاأ يف أوهللااا هلاى 
تعمل ا قوال يف املاراد منهاا وهلةاه فةحكاى لفاظ (تباار ) ت اةغة املاضاي و كاى لفاظ (امللاك) مرفوهاا كماا هاو يف اآلياةح 

ماان إضااافة امل اامى إف االساام.  ن املق ااود تعريااف ال ااورة ناااتني الكلمدااني هلااى حكايااة  فةكااون لفااظ  سااورة  ماااافا
اللفظني الواقعني يف أوهللاا م  اخد ار ما تني الكلمدني وذلك ق اا للفر  تةنهما وتني  تبار  الفرقان  . كماا قاالوا: هبةاا 

ةا هللا تن قةم العامري الياهر هن غريك ممن ييبه امسه امسه هللا الرقةاتح  ضافة مموأ  هبةا هللا  إف  الرقةات  يةةزا لعب
مثا  هبةااا هللا تان هبااا هللا تان هدبااة تاان م اعود أو جملاارد اشادهارك ابلدياابةه يف   ااء كااان اساام كا  واحاااة مانهن رقةااة وهاان 

(لك وقا  ثالث. ول(لك ح  أن يكون لفظ (تبار ) يف ه(ا املرك  مفداو  اآلخار. ولفاظ (امللاك) مااموم الكاا . وكا
 ضب ه يف   خة جام  الرتم(ي وكلدامها حركة حكاية. 
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والياااي  يف كداا  ال اانة وكداا  الدف ااري ويف أكثاار امل اااحف ت اامةة هاا(ك ال ااورة سااورة امللااك وكاا(لك تررهااا الرتماا(ي:  
 ابن ما جاء يف فا  سورة امللك. وك(لك هنودا البخاري يف كدان الدف ري من صحةحه. 

تاان م اعود قااال  كنااا   امةها هلااى ههاا رسااول هللا املا عااة  ح أي أخا(ا ماان وصاف الناايب صاالى هللا وأخارج ال اارباين هان ا 
 هلةه وسلم إ ها أبدا املا عة املن ةة كما يف حايا الرتم(ي امل(كور آ فا ولةم ابل ريح يف الد مةة. 

م مساهاا املن ةاة  ولعا  ذلاك مان ويف اإلتقان هن  ري  اتن ه اكر من حاايا  أ ام أن رساول هللا صالى هللا هلةاه وسال 
 وصفه إ ها ابملن ةة يف حايا الرتم(ي ولةم أياا ابل ريح يف أ ه اسم. 

 ويف اإلتقان هن كدان رال القراء ت مى أياا  الواقةة  ح وت مى  املناهة  ت ةغة املبالغة.  
 سؤال امللكني ومل أرك لغري الفخر.  وذكر الفخر: أن اتن هباس كان ي مةها  اجملادلة   دا جتادل هن قاريها هنا 
 فه(ك ةا ةة أمساء مسةل نا ه(ك ال ورة.  
 وهي مكةة قال اتن ه ةة والقرطيب: ابتفا  اممة .  
ويف اإلتقان أخارج جاويرب يف تف اريك  هان الااحا  هان اتان هبااس  زلال تباار  امللاك يف أها  مكاة إال ثاالث آ ت اك.  

ثالث آ ت  زلل يف املاينة. وه(ا االحدمال هو ال(ي يقداةه إخراج صاح  اإلتقان  فةحدم  أن الاحا  ها اسدثناء
ها(ا النقاا  يف هااااد ال ااور املخدلااف يف تعامل آ هتاااح و دماا  أن يريااا أن ثااالث آ ت منهاا غااري خماطاا  نااا أهاا  مكااةح 

ت ال تدعلق ابمليركني خاصة تا  وهلى كال االحدمالني فهو مل يعني ه(ك اآل ت الثالث ولةم يف آ ت ال ورة ثالث آ 
 اا اخلمم اآل ت ا واي  حوز أن يكون الق ا منها الفريقني من أول ال ورة إف قوله (ه(ان ال عري). 

 وقال يف اإلتقان أياا  فةها قول غري   مل يعزك  أن رة  ال ورة ماين  .  
 ؤمنني وقب  سورة احلاقة. وهي ال ادسة وال بعون يف هااد  زول ال ور  زلل تعا سورة امل 
 وآيها يف ها أه  احل از إحاى وثالثون ويف ها غريهم ثالثون.  
  
 أغراض ال ورة  
 وا غراض الأ يف ه(ك ال ورة جارية هلى سنن ا غراض يف ال ور املكةة.  
إتقاان صانعه الااال هلاى تفاردك اتداأت تدعريف املؤمنني معاين من العلم تعظمة هللا تعااف وتفاردك ابمللاك احلاق  والنظار يف  

 ابإلهللاةة فب(لك يكون يف تلك اآل ت حظ لعظة امليركني. 
وماان ذلااك الداا(كري أب ااه أقااام  ظااام املااوت واحلةاااة لدظهاار يف احلااالني ماااري أهمااال العباااد يف مةااادين ال اابق إف أح اان   

 ا همال و دايج ماريها. 
 وأ ه ال(ي حازي هلةها.  
 وامل خلقا ابلغا غاية اإلتقان فةما تراد له. وا فرادك  لق الع 
 وأتبعه اب مر ابلنظر يف ذلك وابإلرشاد إف داليله اإلرالةة وتلك دالي  هلى ا فرادك ابإلهللاةة.  
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صالى  وختل ا من ذلك إف حت(ير الناس من كةا اليةاطنيح واالرتبا  معهم يف رتقة ه(ان جهانم وأن يف اتبااأ الرساول  

هللا هلةه وسلم ااة من ذلك ويف تك(يبه اخل رانح وتنبةاه املعا ااين للرساول صالى هللا هلةاه وسالم إف هلام هللا كاا  وكو اه 
 للرسول ظاهرا وخفةة أبن هلم هللا حمةط كخلوقاته. 

 زقهم. والد(كري كنة خلق العامل ا رضيح ودقة  ظامهح ومالءمده حلةاة الناسح وفةها سعةهم ومنها ر  
 واملوهظة أبن هللا قادر هلى إف اد ذلك النظام فة بح الناس يف كرن وهناء يد(كروا قةمة النعم تد ور زواهللاا.  
 وضرن هللام مثال يف ل فه تعاف نم تل فه ابل ري يف طريادا.  
 وأي هم من الدوك  هلى   رة ا صنام أو هلى أن ترزقهم رزقا.  
 ورطوا أ ف هم فةها. وفظ  هللام حالة الاالل الأ  
 مث وت  امليركني هلى كفرهم  عمة هللا تعاف وهلى وقاحدهم يف االسدخفا  توهةاك وأ ه وشةك الوقوأ نم.  
 وو هم هلى اسدع اهللام موت النيب صلى هللا هلةه وسلم لة رت وا من دهوته.  
    نم من قحط وغريك.  وأوهاهم أبدم سةعلمون ضالهللام حني ال ينفعهم العلمح وأ (رهم كا قا 
[) افددحال ال اورة كاا ياال هلاى مندهاى كماال هللا تعااف افدداحااا 1(تباار  الا(ي تةااك امللاك وهاو هلاى كا  شايء قاااير] 

يؤذن أبن ما حوته  وم حول تنزياه هللا تعااف هان الانقع الا(ي افارتاك املياركون ملاا   ابوا إلةاه شاركاء يف الرتوتةاة والد ار  
 بعمل مرادك. معه والدع ة  ل

 ففي ه(ا االفددا  تراهة االسدهالل كما تقام يف طال  سورة الفرقان.  
وفعاا  (تبااار ) يااال هلااى املبالغااة يف وفاارة اخلااري وهااو يف مقااام الثناااء يقداااي العمااوم ابلقرينااةح أي يفةااا أن كاا  وفاارة ماان  

 . الكمال اثتدة هلل تعاف حبةا ال يدخلف  وأ منها هن أن يكون صفة له تعاف
وصةغة تفاه  إذا أسنات إف واحا تال هلى تكلف فع  ما اشدقل منه حنو ت اول وتغاتنح وترد كناية هن قاوة الفعا   

 وشاته مث : تواص  احلب . 
 وهو ميدق من الربكةح وهي ز دة اخلري ووفرتهح وتقامل الربكة هنا قوله تعاف (وتركات هلةك) يف سورة هود.  
 ه تعاف (تبار  هللا رن العاملني) يف أول ا هرا . وتقام (تبار ) هنا قول 
وه(ا الكالم حوز أن يكون مرادا ته مرد اإلخبار هن هظمة هللا تعاف وكماله وحوز أن يكون م  ذلاك إ يااء ثنااء هلاى  

ما هلى وجه الكناياة هللا أثناك هلى  ف هح وتعلةما للناس كةف يثنون هلى هللا و ماو ه كما يف (احلما هلل رن العاملني): إ
ابمملة هن إ ياء الثناءح وإما ابسدعمال ال ةغة امليرتكة تني اإلخبار واإل ياء يف معنةةهاح ولو صةغ تغاري ها(ا ا سالون 

 ملا احدم  ه(ين املعنةنيح وقا تقام يف قوله تعاف (تبار  ال(ي  زل الفرقان هلى هباك). 
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معاا ال الةح مماا اشادهر تاه كماا هاو غالا  أحاوال املوصاول ف اارت ال الة وجع  امل نا إلةه اسم موصول لإليا(ان أبن  
 مغنةة هن االسم العلم السدوايهما يف االخد او ته إذ يعلم ك  أحا أن االخد او ابمللك الكام  امل لق لةم إال هلل. 

فرقاان هلاى هبااك) إف قولاه وذكر (ال(ي تةاك امللك) هنا  ظري ذكار مثلاه هقا   ظاريك يف قولاه تعااف (تباار  الا(ي  ازل ال 
 (ال(ي له ملك ال ماوات وا رض). 

والباء يف (تةاك) حوز أن تكاون كعاا  يف  مثا  البااء الاأ تااخ  هلاى أمسااء ا مكناة حناو (ولقاا   اركم هللا تباار) وقاول  
لك هلاى ها(ا اسام للحالاة أمرء القةم: ت قط اللوى فالظرفةة هنا مازية م دعملة يف معا إحاطة قارته حبقةقة امللكح امل

 الأ يكون صاحبها ملكا. 
والدعريف يف (امللك) هلى ه(ا الوجه تعريف امنم ال(ي ييم  رة  أفراد امنمح وهو االسدغرا  فما يوجا من أفرادك  

 فرد إال وهو مما يف قارة هللا فهو يع ةه وهو مينعه. 
قوله تعاف (وال ماء تنةناها أبيا) وقول العارن: ماا يل نا(ا ا مار  والةا هلى ه(ا الوجه اسدعارة للقارة والد ر  كما يف 

 ياان. 
 وحوز أن تكون الباء لل ببةةح ويكون (امللك) امسا فة يت يف معناك ما قرر يف الوجه املدقام.  
 وتقا، امل نا وهو (تةاك) هلى امل نا إلةه إلفادة االخد اوح أي امللك تةاك ال تةا غريك.  
ر ادهااايي مبااين هلااى هااام االهدااااد كلااك غااريكح وال كااا ياارتاءى ماان إه اااء اخللفاااء وامللااو  االصااقاأ لألمااراء وهااو ق اا  

وال ااالطني ووالة العهااا  ن كاا  ذلااك ملااك غااري  م   ااه ال يعاام اململوكااات كلهاااح و  ااه معاارض للاازوالح وملااك هللا هااو 
 امللك احلقةقيح قال (فدعاف هللا امللك احلق). 

   
 

 4491ة : صفح
 
 فالناس يدومهون أمثال ذلك ملكا ولةم كما يدومهون.   
والةااا: يثةاا  أبن شااابهل اهللاةئااة املعقولااة املركباااة ماان الد اار  امل لاااق يف املمكنااات املوجااودة واملعاوماااة ابإلمااااد والدغةاااري  

  واإلهاام واإلحاد  نةئة إم ا  الةا ابلييء اململو  تيبةه معقول كح وس يف املركبات.
 ويف معا ه(ك اآلية قوله تعاف (ق  اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تياء وتنزأ امللك ممن تياء) يف سورة آل همران.  
وامللك تام املاةم: اسام  كما  أحاوال امللاك تك ار املاةمح وامللاك ابلك ار جانم للملاك ابلاامح وف ار امللاك املااموم  

 قاصار. وأرى أن يف ار أب اه ت ار  يف طايفاة مان النااس ووطانهم ت ارفا  تابط الييء املد ر  فةه ابحلكمح وهاو تف اري
 كامال تداتري ورهايةح فك  ملك  ابلام  ملك  ابلك ر  ولةم ك  ملك ملكا. 

وقا تقام يف قوله (ملك يوم الاين) يف الفاحتة وهنا قوله (أىن يكون لاه امللاك هلةناا) يف ساورة البقارة. ورلاة (وهاو هلاى   
مع وفة هلى رلة (تةاك امللك) الأ هي صلة املوصاول وهاي تعماةم تعاا خت اةع لدكمةا  املق اود مان ك  شيء قاير) 
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ال االةح إذ أفااادت ال االة همااوم ت اارفه يف املوجااوداتح وأفااادت هاا(ك همااوم ت اارفه يف املوجااودات واملعاااومات ابإلهاااام 
ا معااا آخاار غااري مااا أفااادك قولااه (تةاااك للموجاودات واإلحاااد للمعاااوماتح فةكااون قولااه (وهااو هلااى كاا  شاايء قاااير) مفةااا

امللك) تفادي من أن يكاون معنااك  كةااا ملعاا (تةااك امللاك) وتكاون ها(ك امملاة تدمةماا لل الة. ويف معاا صالة اث ةاة مث 
 ه فل ومل يكرر فةها اسم موصول  ال  قوله (ال(ي خلق املوت) وقوله (ال(ي خلق سب  مساوات). 

خيرب هنه. وه(ا هو اإلطال  ا صلي يف اللغة. وقا ي لق (الييء) هلى خ وو املوجود و(شيء): ما ي ح أن يعلم و  
حب   داللة القراين واملقامات. وأما الدزام ا شاهرة: أن الييء ال ي لق إال هلاى املوجاود فهاو الدازام ماا ال يلازم دهاا إلةاه 

املوجااودح فدفرهال هلةااه م ا لة: أن املعاااوم شاايء ساا ابن احل اااج ما  املعدزلااة يف أن الوجااود هاني املوجااود أو زاياا هلااى 
هنااا رهاااور املعدزلاااة وأن الياايء ال ي لاااق إال هلاااى املوجااود هناااا ا شاااعري وتعاامل املعدزلاااة وهاااي م اا لة ال طايااا  حتدهااااح 

 واخلال  فةها لفظيح واحلق أدا مبنةة هلى االص ال  يف م اي  هلم الكالم ال هلى حتقةق املعا يف اللغة. 
جملاارور يف قولااه (هلااى كاا  شاايء قاااير) لالهدمااام كااا فةااه ماان الدعمااةمح وإلت ااال دهااوى امليااركني   اابدهم اإلهللاةااة وتقااا، ا 

  صنامهم م  اهرتافهم أب ه ال تقار هلى خلق ال ماوات وا رض وال هلى اإلحةاء واإلماتة. 
ة ل(ال(ي تةااك امللاك) فلماا مشا  قولاه [) صف2(ال(ي خلق املوت واحلةاة لةبلوكم أيكم أح ن همال وهو العزيز الغفور] 

(وهااو هلااى كاا  شاايء قاااير) تعلاااق القااارة ابملوجااود واملعاااوم أتباا  توصاافه تعااااف ابلد اار  الاا(ي منااه خلااق املخلوقاااات 
 وأهراضها  ن اخللق أهظم تعلق القارة ابملقاور لااللده هلى صفة القارة وهلى صفة العلم. 

ةااة  دماا أهظام العاوارض مانم احلةاوان الا(ي هاو أه ا  املوجاود هلاى ا رض وأوثر ابل(كر من املخلوقات املوت واحل 
وال(ي اإل  ان  وأ منهح وهو املق ود ابملخاطبة ابليراي  واملواهظح فاإلماتة ت ر  يف املوجود  هاادك للفناءح واإلحةااء 

 ت ر  يف املعاوم  حادك مث إه ايه احلةاة لة دكم  وجود  وهه. 
 ق املوت واحلةاة تف ةال ملعا امللك ت  هو وصف م دق . فلةم ذكر خل 
واالقد ار هلى خلق املوت واحلةاة  دما حالدان مها مظهارا تعلاق القاارة ابملقااور يف الا(ات والعارض  ن املاوت واحلةااة  

 هرضان واإل  ان معروض هللاما. 
 تااللة االقدااء.  والعرض ال يقوم تنف ه فلما ذكر خلق العرض هلم من ذكرك خلق معروضه 
وأوثر ذكر املوت واحلةاة ملا ياالن هلةه من العاربة تداااول العرضاني املدااادين هلاى معاروض واحااح وللااللاة هلاى كماال  

صن  ال ا  ح فاملوت واحلةاة هرضان يعرضان للموجود من احلةوانح واملوت يعا املوجود للفناء واحلةاة تعا املوجود للعما  
هنااا املدكلمااني ماان ا هااراض املخد ااة ابحلاايح وهنااا احلكماااء ماان مقولااة الكةااف وماان ق اام الكةفةااات  للبقاااء ماااة. ومهااا
 النف ا ةة منه. 

 فاحلةاة: قوة تدب  اهداال املزاج النوهي لدفةمل منها ساير القوى.  
حلاايح فبااني احلةاااة واملااوت: كةفةااة هامةااة هااو هااام احلةاااة همااا شاا  ه أن يوصااف ابحلةاااة أو املااوتح أي زوال احلةاااة هاان ا  

 واملوت تقات  العام وامللكة. 
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 4492صفحة : 

 
ومعا خلق احلةاة: خلاق احلاي  ن قاوام احلاي هاو احلةااةح ففاي خلقاه خلاق ماا تاه قواماهح وأماا معاا خلاق املاوت فإحااد   

  هارب هان ح اوله ابخللاق أسباته وإال فإن املوت هاام ال يدعلاق تاه اخللاق ابملعاا احلقةقايح ولكناه ملاا كاان هرضاا للمخلاو 
 تبعا كما يف قوله تعاف (وهللا خلقكم وما تعملون). 

وأياااا  ن املااوت ت اار  يف املوجااود القااادر الاا(ي ماان شاا  ه أن ياااف  هاان  ف ااه مااا يكرهااه. واملااوت مكااروك لكاا  حااي  
 فكا ل اإلماتة مظهرا هظةما من مظاهر القارة  ن فةها جتلي وصف القاهر. 

 و من مظاهر وصف القادر ولكن م  وصفه املنعم. ف ما اإلحةاء فه 
 فمعا القارة يف اإلماتة أظهر وأقوى  ن القهر ضرن من القارة.  
ومعا القاارة يف اإلحةااء خفاي ت اب  أمارين تاقاة ال ان  وذلاك مان آاثر صافة العلامح وتنعماة كماال امانم وذلاك مان  

  (وكندم أموا  ف حةاكم) يف سورة البقرة. آاثر صفة اإل عام. وقا تقام تةان ذلك هنا قوله تعاف
ويف ذكرمهااا ختلااع إف مااا يرتتاا  هلةهمااا ماان اآلاثر الااأ أهظمهااا العماا  يف احلةاااة واماازاء هلةااه تعااا املااوتح وذلااك مااا  

تامنه قوله (لةبلوكم أيكم أح ان هماال) فاإن معاا االتادالء مياعر ترتتا  أثار لاه وهاو امازاء هلاى العما  للدا(كري حبكماة 
جع  ه(ين الناموسني البايعني يف احلةوان لدظهر حكمة خلق اإل  ان ويفاةا ته إف الوجود اخلالاح كما أشار إلةاه قولاه 

 تعاف (أفح بدم أمنا خلقناكم هبثا وأ كم إلةنا ال ترجعون). 
 وه(ا الدعلة  من قبة  اإلدماج.  
 ويف أ ف كم أفال تب رون). وفةه اسداالل هلى الوحاا ةة تااللة يف أ ف هم قال تعاف ( 
واملعااا: أ ااه خلاااق املااوت واحلةااااة لةكااون مااانكم أحةاااء يعملاااون ال اااحلات وال اااةئاتح مث أمااوا  خيل اااون إف يااوم امااازاء  

 فة زون هلى أهماهللام كا يناسبها. 
دحةاوا فةبلاوكم أيكام فالدعريف يف (املاوت) و (احلةااة) تعرياف امانم. ويف الكاالم تقااير: هاو الا(ي خلاق املاوت واحلةااة ل 

أح ن همالح ويوت فد زوا هلى ح   تلك البلوىح ولكون ه(ا هو املق اود ا هام مان ها(ا الكاالم قاام املاوت هلاى 
 احلةاة. 

 ورلة (لةبلوكم) إف آخرها معرتضة تني املوصولني.  
 والالم يف (لةبلوكم) الم الدعلة ح أي يف خلق املوت واحلةاة حكمة أن يبلوكم. اخل.  
وتعلةاا  فعاا  تعلااة ال يقداااي احن ااار هللااه يف العلااة املاا(كورة فااإن الفعاا  الواحااا تكااون لااه هلاا  مدعااادة فةاا(كر منهااا مااا  

ي ااداهةه املقااامح فقولااه تعاااف (لةبلااوكم أيكااام أح اان همااال) تعلةاا  لفعاا  (خلاااق) ابهدبااار املع ااو  هلااى مفعولااهح وهاااو 
و  كاان قاماال تااه اإلدرا  اخلاااو الاا(ي يناااف  تااه إف العماا  (واحلةاااة)  ن حةاااة اإل  ااان حةاااة خاصااة ت ااحح للموصاا
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ابخدةاركح وذلك العم  هو ال(ي يوصاف ابحل ان والقابحح وهاو ماا دل هلةاه ابملن او  واملفهاوم قولاه تعااف (أيكام أح ان 
 همال) أي وأيكم أقبح همال. 

ه الكااالمح وذكار خلاق احلةااة إدماااج ولا(لك فا(كر خلاق املاوت إيااام لالساداالل هلاى دقةاق ال اان  اإلهللااي وهاو امل او  لا 
 للد(كريح وهو من أغراض ال ورة. 

 وال أشك يف أن تناء ه(ا العامل هلى انموس املوت واحلةاة له حكمة هظةمة يع ر هلى اإلفهام االطالأ هلةها.  
 عا  إظهاار اليايء والبلوى: االخدبار وهي هنا م دعارة للعلم أي لةعلم هلم ظهاور أو م ادعارة إلظهاار ا مار اخلفايح ف 

 اخلفي شبةها ابالخدبار. 
 ورلة (أيكم أح ن همال) مرتب ة ن(يبلوكم).  
و(أي) اساام اساادفهام ورفعااه يعااني أ ااه مبداااأ وأ ااه غااري معمااول للفااظ قبلااه فوجاا  تةااان موقاا  هاا(ك امملااةح وفةااه وجهااان:  

سادفهام ساادة م اا املفعاول الثااينح وأن فعا  أحامها قول الفراء والزجاج والزخميري يف تف ري أول ساورة هاود أن رلاة اال
(يبلوكم) املامن معا (يعلمكم) معلق هان العما  يف املفعاول الثااينح ولاةم وجاود املفعاول ا ول ما عاا مان تعلةاق الفعا  

 هن العم  يف املفعول الثاين وأن مل يكن كثريا يف الكالم. 
لثاااين لةبلااوكم أي تااؤول امملااة كعااا مفاارد تقااايرك: لااةعلمكم أهاا(ا والوجااه الثاااين أن تكااون امملااة واقعااة يف حماا  املفعااول ا 

 الفريق أح ن همال أم الفريق اآلخر. 
وه(ا خمدار صااح  الكياا  يف تف اري ها(ك اآلياة. ومبنااك هلاى أن تعلةاق أفعاال العلام هان العما  ال ي ادقةم إال إذا مل   

املفعاول الثااينح وحاصاله: أن الدقااير لاةعلم الا(ين يقاال يف  ي(كر للفع  مفعول فإذا ذكر مفعول مل ي ح تعلةق الفع  هان
حقهم (أيهم أح ن همال) هلى حنو قوله تعاف (مث لننزهن من ك  شةعة أيهم أشاا هلاى الارمحن هدةاا)  أي لننازهن الا(ين 

 يقال فةهم: أيهم أشا  . 
   
 

 4493صفحة : 
 
 ساي : أيكم أح ن همال. وجوز صاح  الدقري  أن يكون الدقاير: لةعلم جوان سؤال   
قلل: ولك أن جتع  رلة (أيكم أح ن همال) م د  فة وجتع  الوقف هلى قوله (لةبلاوكم) ويكاون االسادفهام م ادعمال  

 يف الدحاةمل هلى ح ن العم  كما هو يف قول طرفة:          
 ابالاا ف ع  االسدفهام حتاةاا. إذا القوم قالوا من فىت خلل أ ين                      هنةل فلم أك   ومل أت  
و(أح ان) تفااة ح أي أح اان هماال ماان غاريكح فا همااال احل انة مدفاوتاة يف احل اان إف أدانهااح ف مااا ا هماال ال ااةئة  

فإدا مفهومة تااللة الفحوى  ن البلوى يف أح ن ا همال تقداي البلوى يف ال ةئات اب وف  ن إح اءها واإلحاطاة 
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زاء ملا يرتت  هلةها من االجرتاء هلى اليارأح ومن الف اد يف النفمح ويف  ظام العاملح وذلك أوف ابلعقان نا أوف يف ام
 هلةه ففي قوله (لةبلوكم أيكم أح ن همال) إحاز. 

لائال ورلة (وهو العزيز الغفور) ت(ية  مملة (لةبلوكم أيكم أح ن همال) إشارة إف صفاته تعاف تقداي تعلقاا كدعلقاهتاا  
تكون مع لة يف تعمل ا حوال وا زمان فةفاي ذلك إف  قايااها. ف ماا العزياز فهاو الغالا  الا(ي ال يع از هان شايءح 
وذكرك مناس  لل زاء امل دفاد من قوله (لةبلوكم أيكم أح ن همال) كماا تقاام آ فااح أي لة ازيكم جازاء العزيازح فعلام أن 

  اهة. وه(ا حظ امليركني ال(ين مشلهم ضمري اخل ان يف قوله (لةبلوكم). املراد امزاء هلى املخالفات والنكول هن ال
وأما الغفور فهو ال(ي يكرم أولةاءك وي فح هن فلداهتم فهو مناس  لل زاء هلى ال اهات وكناية هنهح قاال تعااف (وإين  

 . لغفار ملن  ن وآمن وهم  صاحلا مث اهداى) فهو إشارة إف حظ أه  ال ال  من املخاطبني
[ مث ارجا  الب ار  3(ال(ي خلق سب  مساوات طباقا ما ترى يف خلق الرمحن من تفوت فارج  الب ر ه  تارى مان ف اور] 

[) صااافة اث ةااة للاا(ي تةاااك امللاااكح أهقاا  الداا(كري تد اار  هللا  لاااق 4كاارتني ينقلاا  إلةااك الب ااار خاساائا وهااو ح ااري]
ن وهااي ال ااماواتح ومفةاااة وصاافا ماان هظااةم صاافات اإل  ااان وأهاام أهراضااه تاا(كر خلااق أهظاام املوجااودات غااري اإل  ااا

 ا فعال اإلهللاةة ول(لك أهةا فةها اسم املوصول لدكون امم  الثالث جارية هلى طريقة واحاة. 
وال ماوات تكرر ذكرها يف القرآن. والظاهر أن املراد نا الكواك  الأ هي مموأ النظام اليم ي ما هاا ا رض. كما  

(ف ااواهن سااب  مساااوات) يف سااورة البقاارة فإدااا هااي املياااهاة أبهااني املخاااطبنيح فاالسااداالل نااا  تقااام هنااا قولااه تعاااف
 اسداالل اب  وس. 

وال با  حوز أن يكون م ار طاتق وصفل ته ال ماوات للمبالغةح أي شاياة امل اتقةح أي مناسابة تعااها لابعمل يف  
 النظام. 

 مل اوي يف حالة ماح ومنهم قوهللام يف املث   وافق شن طبقة  . وحوز أن تكون (طباقا) ر  طبقح وال بق ا 
واملعااا: أداااا مرتفااا  تعاااها فاااو  تعااامل يف الفااااء ال اااحةقح أو املعاااا: أدااا مدماثلاااة يف تعااامل ال اافات مثااا  الدكاااوير  

 خ  سريها. والدحر  املندظم يف أ ف ها ويف حتر  ك  واحاة منها ابلن بة إف حتر  تقةدها حبةا ال ترت م وال يداا
 ولةم يف قوله (طباقا) ما يقداي أن تعاها مظرو  لبعمل  ن ذلك لةم من مفاد مادة ال با   فال تكن طباقاء  .  
 وجاءت رلة (ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت) تقريرا لقوله (خلق سب  مساوات طباقا).  
تارى يف خلاق هللا ال اماوات تفااو . وأصا  الكاالم: ماا فإن  في الدفااوت  قاق معاا الد ااتقح أي الدماثا . واملعاا: ماا  

تاارى فااةهن وال يف خلااق الاارمحن ماان تفاااوت فعاارب  لااق الاارمحن لدكااون امملااة تاا(يةال ملااامون رلااة (خلااق سااب  مساااوات 
 طباقا)ح  ن ا دفاء الدفاوت هما خلقه هللا مدحقق يف خلق ال ماوات وغريهاح أي كا ل ال ماوات طباقا  دا من خلق

 الرمحنح ولةم فةما خلق الرمحن من تفاوت ومن ذلك  ظام ال ماوات. 
والدفاااوت تااوزن الدفاهاا : شاااة الفااوتح والفااوت: البعاااح ولة اال صااةغة الدفاهاا  فةااه حل ااول فعاا  ماان جااا بني ولكنهااا  

 مفةاة للمبالغة. 
 ويقال: تفوت ا مر أيااح وقة : إن تفوتح كعا ح   فةه هة .  
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من تفاوت)ح وقرأك محزة والك ايي وخلف (من تفوت) تديايا الواو دون ألف تعا الفاءح وهي مرسومة وقرأ اممهور (  
 يف امل حف تاون ألف كما هو كثري يف رسم الفدحات امليبعة. 

 وهو هنا م دعار للدخالف وا عاام الدناسق  ن هام املناسبة ييبه البعا تني اليةئني تيبةه معقول كح وس.  
   
 

 4494 صفحة :
 
 
 واخل ان لغري معنيح أي ال ترى أيها الرايي تفاو .   
واملق ود منه الدعريمل أبه  اليار  إذ أضااهوا النظار واالساداالل كاا ياال هلاى وحاا ةاة هللا تعااف كاا تيااهاك أت اارهم  

ةناها وزيناهها وما هللااا من  ظام الكواك ح وذلك ممكن لك  من يب رح قال تعاف (أفلم ينظروا إف ال ماء فوقهم كةف تن
من فروج) فك  ه قال: ماا تارون يف خلاق الارمحن مان تفااوتح فة اوز أن يكاون (خلاق الارمحن) كعاا املفعاول كماا يف قولاه 
تعاف (ه(ا خلق هللا ف روين ماذا خلق ال(ين من دو ه)ح ويراد منه ال ماواتح واملعا: ما ترى يف ال ماوات مان تفااوتح 

 امري لدد تى اإلضافة إف امسه (الرمحن) امليعر أبن تلك املخلوقات فةها رمحة ابلناس كما سة يت. فةكون العاول هن ال
وحوز أن يكون (خلق) م ارا فةيم  خلق ال ماوات وخلق غريها فإن صن  هللا رمحة للناس لو اسدقاموا كما صن  هللام  

 وجه االهرتاض وال يكون إظهارا يف مقام اإلضمار. وأوصاهمح فدفةا ه(ك امملة مفاد الد(ية  يف أثناء الكالم هلى 
والدعباري توصااف (الاارمحن) دون اسام اماللااة إمياااء إف أن ها(ا النظااام ممااا اقدااده رمحدااه ابلناااس لد اري أمااورهم هلااى حالااة  

تا(لك  تاليم  ظام هةيهمح   ه لو كان فةما خلق هللا تفااوت لكاان ذلاك الدفااوت ساببا الخادالل النظاام فةدعارض النااس
 هاوال وميااا ح قاال تعاااف (وهاو الاا(ي جعا  لكاام الن ااوم لدهدااوا نااا يف ظلماات الاارب والبحار) وقااال (هاو الاا(ي جعاا  

 اليمم ضةاء والقمر  ورا وقارك منازل لدعلموا هاد ال نني واحل ان ما خلق هللا ذلك إال ابحلق). 
(الرمحن) (وإذا قة  هللام اس اوا للرمحن قالوا وما الارمحن  وأياا يف ذلك الوصف تور  هلى امليركني إذ أ كروا امسه تعاف 

 أ   ا ملا  مران وزادهم  فورا). 
وفارأ هلةااه قولااه (فااارج  الب اار) اخل. والدفريا  للد ااب ح أي ا دفاااء رؤيااة الدفاااوتح جعا  سااببا لألماار ابلنظاار لةكااون  فااي  

 الدفاوت معلوما هن يقني دون تقلةا للمخرب. 
ك والرجاا : العااود إف املوضاا  الاا(ي حاااء منااهح وفعاا : رجاا  يكااون قاصاارا ومدعااا  إف مفعااول كعااا: ورجاا  الب اار: تكرياار  

 أرج ح ف رج  هنا فع  أمر دون رج  املدعاي. 
والرج  يقداي سبق حلول ابملوض ح فااملعا: أهاا النظارح وهاو النظار الا(ي دل هلةاه قولاه (ماا تارى يف خلاق الارمحن مان  

  ماوات وأدا ال تفاوت فةها إهادة حتقةق وتب رح كما يقال: أها  ظرا. تفاوت) أي أها رؤية ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



واخل ااان يف قولااه (مااا تاارى يف خلااق الاارمحن ماان تفاااوت) وقولااه (فااارج  الب اار) اخل. خ ااان لغااري معااني: وصااةغة ا ماار  
ملان هارض لاه داأ  م دعملة يف اإلرشاد للميركني م  داللده هلى الوجون للم لمني فإن النظر يف أدلاة ال افات واجا 

 إف االسداالل. 
 والب ر م دعم  يف حقةقده. واملراد ته الب ر امل حون ابلدفكر واالهدبار تااللة املوجودات هلى موجاها.  
 وه(ا يد   ك  لة إميان املقلا وما اخدلف فةه من الرواية هن الية  أيب احل ن ا شعري.  
وقااا  ن(هااا )  ن هااا  تفةاااا  كةاااا االسااادفهام إذ هاااي كعاااا  قاااا  يف واالسااادفهام يف (هااا  تااارى مااان ف اااور) تقرياااري و  

االسدفهامح ويف ذلك  كةا وحا هلى الدب ر والد م ح أي ال تقن  تنظرة و ظرتنيح فدقول: مل أجا ف وراح ت  كرر النظار 
 وهاودك ابحثا هن م ادفة ف ور لعلك جتاك. 

ق وال اأح أي ال ي عك إال أن تعرت  اب دفاء الف اور يف  ظاام والف ور: ر  ف ر تفدح الفاء وسكون ال اءح وهو الي 
ال اماوات فرتاهاا ملدئماة حمبوكاة ال تاارى يف خالهللااا ا ياقاقاح ولا(لك كاان ا ف ااار ال اماء وا ياقاقها هالماة هلاى ا قااراض 

 اء ا ف رت). ه(ا العامل و ظامه اليم يح قال تعاف (وفدحل ال ماء فكا ل أتوااب) (إذا ال ماء ا يقل) (إذا ال م
وه ااف (مث ارجاا  الب اار كاارتني) دال هلااى الرتاخااي الاارتيب كمااا هااو شاا ن (مث) يف ه ااف امماا ح فااإن مااامون امملااة  

املع وفااة ن(مث) هنااا أهااام وأدخاا  يف الغااارض ماان مااامون امملاااة املع ااو  هلةهاااا  ن إهااادة النظاار تزياااا العلاام اب دفااااء 
 الدفاوت يف اخللق رسوخا ويقةنا. 

    
 

 4495: صفحة 
 
و(كرتني) تثنةة كرة وهي املرة وهرب هنها هنا ابلكرة ميدقة من الكر وهو العود  داا هاود إف شايء تعاا اال ف اال هناه    

ككرة املقات   م  هلى العاو تعا أن يفر فرارا م نوها. وإيثار لفاظ كارتني يف ها(ك اآلياة دون مرادفاة حناو مارتني و رتاني 
قا هلى هاد االثننيح فكان إيثارها يف مقام ال يراد فةه اثنني أظهار يف أداا م ادعملة يف م لاق  ن كلمة كرة مل يغل  إطال

الدكرير دون هاد اثنني أو زوج وه(ا من خ ايع اإله ازح أال ترى أن مقام إرادة هاد الزوج كاان مقدااةا تثنةاة مارة يف 
 أكثر تااوال.  قوله تعاف (ال ال  مر ن)  ن أظهر يف إرادة العاد إذ لفظ مرة

وتثنةة (كرتني) لةم املراد نا هاد االثنني ال(ي هو ضعف الواحاا إذ ال يدعلاق غارض   اوو ها(ا العاادح وإمناا الدثنةاة  
م ادعملة كناياة هاان م لاق الدكريار فااإن مان اسادعماالت صااةغة الدثنةاة يف الكاالم أن يااراد ناا الدكريار وذلااك كماا يف قااوهللام  

ةات كثرية وإسعادا كثرياح وقوهللام: دوالةكح ومنه املث   دهارينح سعا القني   الاهار الباط ح لبةك وسعايكح يرياون تلب
أي ابطال هلى ابط ح أي أتةل   سعا القني دهارين وهو تثنةة دهار الاال مهملة يف أوله مامومة فهاء سااكنة فااال 

ا كعا الباط . وسب  النقا  خمدلاف فةاه وتثنةداه مهملة مامومة فراء ميادة  . وأصله كلمة فارسةة  قلها العرن وجعلوه
مكا نا هن مااهفة الباط ح وكا وا يقولون ه(ا املث  هنا تك(ي  الرج  صاحبه وأماا ساعا القاني فهاو اسام رجا  كاان 
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قةنا وكان مير هلى ا حةاء ل ق  سةوفهم وإصال  أسلحدهم فكان يية  أ ه راح  غاا لة رأ أه  احلي جبل  ما  داج 
صال  فإذا أتوك ناا أقاام ومل يرحا  فاارن تاه املثا  يف الكا(ن فكاان ها(ا املثا  جامعاا ملثلانيح وقاا ذكارك الزخمياري يف لإل

 امل دق ىح واملةااين يف مم  ا مثال وأطال. 
 وأص  اسدعمال الدثنةة يف معا الدكرير أدم اخد روا ابلدثنةة تعااد ذكر االسم تعاادا ميريا إف الدكثري.  
 قري  من ه(ا القبة  قوهللام: وق  ك(ا غري مرةح أي مرات هاياة. و  
فمعا (ارج  الب ر كرتني) هاود الد م  يف خلق ال ماوات وغريها غري مرة. واال قالن: الرجوأ يقال: ا قل  إف أهلهح  

نااا دون: يرجا ح لائال يلداابم أي رجا  إف منزلاه قااال تعااف (وإذا ا قلباوا إف أهلهاام ا قلباوا فااكهني) وإيثااار فعا  (ينقلا ) ه
 فع  (ارج ) امل(كور قبله. وه(ا من خ ايع اإله از  ظري إيثار كلمة (كرتني) كما ذكرانك آ فا. 

 واخلاسئ: اخلاي ح أي ال(ي مل حا ما ي لبه. وتقام هنا قوله تعاف (قال اخ  وا فةها) يف سورة املؤمنني.  
 ما  والدحاايق ما  الدكريارح أي يرجا  الب ار غاري واجاا ماا أغاري ابحلارو واحل ري: الكلة ح وهو كل  انشئ هان قاوة الد 

 هلى رؤيده تعا أن أدام الد م  والفحع حىت هةي وك ح أي ال جتا تعا الألي ف ورا يف خلق هللا. 
اء [) ا دقاا  ماان دالياا  ا دفاا5(ولقااا زينااا ال ااماء الااا ةا ك اااتةح وجعلنهااا رجومااا لليااةاطني وأهداااان هللااام هاا(ان ال ااعري] 

اخللاا  هاان خلقااه ال ااماواتح إف تةااان مااا يف إحاااى ال ااماوات ماان إتقااان ال اان  فهااو ممااا مشلااه همااوم اإلتقااان يف خلااق 
ال ماوات ال ب  وذكرك من ذم تعمل أفراد العام ك(كر املثال تعا القاهاة الكلةةح فاقايق ال ماء الا ةا أوضح داللة هلى 

ن من تعاها     ختلع إف الدح(ير من حة  اليةاطني وسوء هواقا  إتقان ال ن  لكنها     أهني املخاطبنيح و 
 أتباههم. و كةا اخلرب ن(قا)   ه إف أ ه  دة ة االسدفهام الدقريري املؤكا ن(ه ) أخل (قا) يف االسدفهام. 

 والكالم هلى ال ماء الا ةا وملاذا وصفل ابلا ةا وهن الكواك  تقام يف أول سورة ال افات.  
 الن وم هنا م اتةح هلى الديبةه هلى ح ن املنظر فهو تيبةه تلةغ. ومسةل  
وذكاار الداازيني إدماااج لالمدنااان يف أثناااء االساادااللح أي زيناهااا لكاام مثاا  االمدنااان يف قولااه (ولكاام فةهااا رااال) يف سااورة  

 النح . 
 واملق ا: الدخلع إف ذكر رجم اليةاطني لةدخلع منه إف وهةاهم ووهةا مدبعةهم.  
 وهال هن تعريف (م اتةح) ابلالم إف تنكريك ملا يفةاك الدنكري من الدعظةم.  
والرجوم: ر  رجم وهاو اسام ملاا يارجم تاهح أي ماا يرماي تاه الراماي مان ح ار وحناوك ت امةة للمفعاول ابمل اار مثا  اخللاق  

 كعا املخلو  يف قوله تعاف (ه(ا خلق هللا). 
لن وم الأ تباو ماةئة مث تلاو  منقظاةح وت امى الياه  ومااى القاول هلةهاا وال(ي جع  رجوما لليةاطني هو تعمل ا 

 يف سورة ال افات. 
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 وضمري الغايبة يف (جعلناها) املدبادر أ ه هايا إف امل اتةحح أي أن امل اتةح رجوم لليةاطني.    
 رةعاه مثا  إساناد ا هماال إف القبايا   ن ومعا جع  امل اتةح رجوما جار هلاى طريقاة إساناد هما  تعامل اليايء إف 

العاملني من أفراد القبةلة كقوله تعاف (مث أ دم هؤالء تقدلون أ ف كم) وقول العارن: قدلال ها(ي  رضاة  تاين لةاا ياام تان 
 رتةعة تن احلارث تن هبا امل ل . 

هلااى تقااير: وجعلنااا منهااا رجومااا إمااا  وجعا  تعاامل املف اارين الااامري املن ااون يف (جعلناهاا) هايااا إف (ال ااماء الااا ةا) 
هلاى حا(  حار  امار. وإماا هلاى تنزيا  املكاان الا(ي صاار مناه الرجاوم منزلاة  فام الرجاوم فهاو مااز هقلاي ومناه قولااه 
تعاف (ف علناها  كاال ملا تني يايها وما خلفها) يف سورة البقرة ولكنها هلى جع  الامري املن ون راجعا إف القرية وإن 

يف تلك اآلياة ولكنهاا ذكارت يف آياة ساورة ا هارا  (واسا هللام هان القرياة الاأ كا ال حاضارة البحار) وق ادها هاي مل ت(كر 
امليار إلةها تقوله (ولقا هلمدم ال(ين اهداوا منكم يف ال ابل) فالدقااير: ف علناا منهااح أي مان القرياة  كااالح وهام القاوم 

 ال(ين قة  هللام (كو وا قردة خاسئني). 
 هي الأ ت رت  ال م  فد ردها اليه  كما تقام يف سورة ال افات. واليةاطني  
 وأص  (اهداان) أهادان أي هة انح قلبل الاال ا وف  ء لدقارن خمرجةها لة يت اإلدغام طلبا للخفة.  
اطني وال اعري: اساام صااةغ هلااى مثااال فعةا  كعااا مفعااول ماان: سااعر النااارح إذا أوقااها وهااو هللااا  النااارح أي أهااادان لليااة 

 ه(ان طبقة أشا طبقات النار حرارة وتوقاا فإن جهنم طبقات. 
وكان ال عري ه(ااب ليةاطني امن م  كاودم مان هن ار الناار  ن انر جهانم أشاا مان انر طابعهمح فاإذا أصااتدهم صاارت  

 هللام ه(ااب. 
(ان امان (ومان يازغ مناه هان أمااران وت امةة ها(انم ال اعري دون الناارح أو جهانم ماراد هللاا(ا املعاا ومثلااه قولاه تعااف يف ها 

  (قه من ه(ان ال عري) وقال (إمنا ياهوا حزته لةكو وا من أصحان ال عري) يعين الية ان. 
ومعااا اإلهااااد  دماا  أ ااه إهااااد تقاااير وإحاااد فااال يقداااي أن تكااون جهاانم خملوقااة قباا  يااوم القةامااة و دماا  أ ااه إهااااد  

اآلية وقا اخدلاف هلمااؤان يف أن الناار موجاودة أو توجاا ياوم امازاء إذ ال دلةا   اسدعمالح فدكون جهنم خملوقة حني  زول
 يف الكدان وال نة هلى أحا االحدمالني وإمنا دهاهم إف فرض ه(ك امل  لة  وي  تعمل اآل ت وا حاديا. 

ةاطني خاصاةح واملعاا: [) ها(ا تدماةم لائال يداوهم أن العا(ان أهاا لليا6(ولل(ين كفروا ترنم ه(ان جهنم وتئم امل اري] 
وممةا  الاا(ين كفااروا ابهلل هاا(ان جهانم فاااملراد هامااة امليااركني و جا  مااا يف امملااة ماان ز دة الفايااة غااايرت امملااة الااأ 

 قبلها فل(لك ه فل هلةها. 
 وتقا، اجملرور لالهدمام تدعلقه ابمل نا إلةه واملبادرة ته.  
اء الاا(م وحاا(  املخ ااوو ابلاا(م لااللاة مااا قباا  (تاائم) هلةااه. والدقاااير: ورلاة (وتاائم امل ااري) حااال أو معرتضااة إل يا 

 وتئم امل ري ه(ان جهنم. 
 واملعا: تئ ل جهنم م ريا لل(ين كفروا.  
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[ تكاد يةز من الغةظ) امملاة م اد  فة اسادئنافا تةا ةاا لبةاان ذم م اريهم يف 7(إذا ألقوا فةها مسعوا هللاا شهةقا وهي تفور] 
 لة م(ام م ريهم م(مة ما ي معو ه فةها من أصوات مؤملة خمةفة. جهنمح أي من ر

 و(إذا) ظر  مدعلق ن(مسعوا) يال هلى االقرتان تني زمن اإللقاء وزمن مساأ اليهةق.  
واليهةق: تردد ا  فاس يف ال ار ال ت د ة  ال عود لبكاء وحنوك أطلق هلى صوت الدهان انر جهنم اليهةق  فااةعا  

 عوا هللاا) يقداي أن اليهةق شهةقا  ن أص  الالم أن تكون ليبه امللك. له  ن قوله (مس
 ورلة (وهي تفور) حال من ضمري (فةها) وتفور: تغلي وترتف  أل نة هللاةبها.  
و(الغاةظ) أشاا الغااا . وقولاه (تكاااد يةاز ماان الغاةظ) خاارب اثن هان ضاامري (وهاي) مثلاال حالاة فورادااا وت ااها أل اانة  

فةها والدهام من يلقون إلةهاح حبال مغداظ شايا الغةظ ال يرت  شةئا مما غاظه إال سلط هلةه ما ي د ة  هللاةبها ورطمها ما 
 من ا ضرار. 

واساادعم  املركاا  الاااال هلااى اهللاةئااة املياابه نااا ماا  مرادفاتااه كقااوهللام: يكاااد فااالن يدمةااز غةظااا ويدق ااف غاااباح أي يكاااد  
الدمثةلةة املكنةة وقا وضاحناها يف تف اري قولاه تعااف (أولئاك هلاى هااى تدفر  أجزاءك فةدمةز تعاها هن تعمل وه(ا من 

 من رنم) يف سورة البقرة. 
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 و ظري ه(ك االسدعارة قوله تعاف (فوجاا فةها جاارا يريا أن ينفمل) يف سورة الكهف إذ مث  اماار تيخع له إرادة.   
أ أجزاء ختةةال لياة االض ران أبن أجزاءها قارتل أن تدق  ح وها(ا كقاوهللام: و(يةز) أصله يةةزح أي تنف  ح أي تد ز   

 غا  فالن ف ارت منه شقة يف ا رض وشقة يف ال ماء. 
[ قاالوا تلاى قاا جااءان  ا(ير فكا(تنا وقلناا ماا  ازل هللا مان شايء إن 8(كلما ألقي فةها فوج س هللام خز دها أمل أيتكم  (ير] 

تبا  وصااف ماا حاااك أها  النااار هناا إلقااايهم فةهاا ماان فاااي  أهواهللاااا توصاف مااا يدلقااهم تااه [) أ9أ ادم إال يف ضال  كبااري]
 خز ة النار. 

فامملاة اسادئنا  تةااين أاثرك وصاف الناار هنااا إلقااء أها  الناار فةهاا إذ يد ااءل ال ااام  هان ساب  هان وقاوأ أها  النااار  
ما ا ام إف من وصف  اامة أه  النار هلى ما فرط منهم  فةها ف اء تةا ه أب ه تك(يبهم رس  هللا ال(ين أرس  إلةهمح م 

 من تك(ي  رس  هللا وهلى إمهاهللام النظر يف دهوة الرس  والداتر فةما جاءهم ته. 
و(كلما) مرك  من (ك ) اسم دال هلى اليامول ومان (ماا) الظرفةاة امل اارية وهاو حار  ياؤول ما  الفعا  الا(ي تعااك  

 ك ارك. 
 إلقاء فوج ي  هللام خز دها الفوج. والدقاير: يف ك  وقل  

This file was downloaded from QuranicThought.com



وابت ال (ك ) حبر  (ما) امل ارية الظرفةة اكد   الرتكة  معا اليرط وشاته أدوات اليرط يف االحدةاج إف رلدني  
 مرتبة إحاامها هلى ا خرى. 

داا ملاا شاانل وجيء تفعلي (ألقى) و(سا هللام) ماضاةني  ن أكثار ماا يقا  الفعا  تعاا (كلماا) أن يكاون ت اةغة املااي أب 
 اليرط اسدوى املاضي واملاارأ معها لظهور أ ه للزمن امل دقب  ف وثر فع  املاي   ه أخف. 

والفااوج: امماهااة أي راهااة مماان حااق هلااةهم اخللااودح وتقااام هنااا قولااه تعاااف (ويااوم حنياار ماان كاا  أمااة فوجااا) يف سااورة  
 النم . 

قولااه (ساا هللام) اخل. لد وياا  الفااوج جبماهااة أفاارادك كمااا يف قولااه (وإن وجاايء ابلاااماير العاياااة إف الفااوج ضااماير راا  يف  
 طايفدان من املؤمنني اقددلوا). 

وخز ة النار: املاليكة املوك  إلةهم أمر جهنم وهو ر  خازن للموك  ابحلفظ وأص  اخلازن: ال(ي خيزن شاةئاح أي  فظاه  
 يف مكان ح نيح فإطالقه هلى املوكلني ماز مرس . 

 (أمل أيتكم  (ير) تةان مملة س هللام كقوله (فوسوس إلةه الية ان قال   آدم ه  أدلك هلى ش رة اخللا).  ورلة 
 واالسدفهام يف (أمل أيتكم  (ير) للدوتة  والدنا، لةزياهم ح رة.  
قاول همارو  والن(ير: املن(رح أي رسول من(ر تعقان هللا وهو م اوغ هلاى غاري قةااس كماا صاةغ كعاا امل ام  ال امة  يف 

 تن معا يكرن: أمن ر ا ة الااهي ال مة . 
 واملراد أفواج أه  النار من رة  ا مم الأ أرسلل إلةهم الرس  فدكون رلة (كلما ألقي فةها فوج) اخل كعا الد(لة .  
م اخلز اة تدع ةا  ورلة (قالوا تلى قا جااءان  ا(ير) معرتضاة تاني كاالم خز اة جهانم اهرتاضاا يياري إف أن الفاوج قااط  كاال 

 االهرتا  كا و وهم هلةه وذلك من شاة اخلو . 
وف لل امملة لوجهني  دا اهرتاضح ولوقوهها يف سةا  ا اورة كما تقام غاري مارة كقولاه تعااف (قاالوا أجتعا  فةهاا مان  

ر  (تلاى) املفةاا  فاةمل النفاي يف ا فةها) يف سورة البقرة. وكان جوانم جوان املدح ر املدنامح فاتداأوا اموان دفعاة حبا
يف االسدفهام فهاو مفةاا معاا: جااءان  ا(ير. ولا(لك كاان قاوهللام (قاا جااءان  ا(ير) مؤكااا ملاا دلال هلةاه (تلاى)ح وهاو مان 

 تكرير الكالم هنا الدح رح م  ز دة الدحقةق ن(قا) وذلك الد كةا هو مناط الناامة واالهرتا  ابخل ا. 
كبري) ا ظهار أداا تقةاة كاالم خز اة جهانم ف ا  تةنهاا وتاني ماا سابقها مان كالمهام اهارتاض   ورلة (إن أ دم إال يف ضالل 

جوان الفوج املوجه إلةهم االسدفهام الدوتةخي كما ذكرانك آ فاح ويؤيا ه(ا إهادة فعا  القاول يف حكاياة تقةاة كاالم الفاوج 
 خالل حكايده. يف قوله تعاف (وقالوا لو كنا   م ) اخل ال ق اهه ابالهرتاض الواق  
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وحوز أن تكون رلة (إن أ دم إال يف ضالل كبري) من يام كالم ك  فاوج لنا(يرهم. وأويت تاامري را  املخااطبني ما  إن   
لك  قوم رسوال واحاا يف الغال  ابسدثناء موسى وهارون وابسدثناء رس  أصحان القرية امل(كورة يف سورة يمح أماا هلاى 

كاية ابملعا أبن ر  كالم رةا  ا فاواج يف هباارة واحااة ف ايء تاامري امما  واملاراد الدوزيا  هلاى ا فاواجح أي اهدبار احل
قال رة  ا فواج: (تلى قاا جااءان  ا(ير) إف قولاه (إن أ ادم إال يف ضاالل كباري)ح هلاى طريقاة املثاال املياهور  ركا  القاوم 

 ير وأتباهه ال(ين يؤمنون كا جاء ته. دوانم  ح وأما هلى إرادة مشول الامري للن(
وهماوم (شايء) يف قولااه (ماا  اازل هللا مان شاايء) واملاراد منااه شايء مان الدنزياا ح ياال هلااى أدام كااا وا  ةلاون أن يناازل هللا   

 وحةا هلى تيرح وه(ك شنينة أه  الكفر قال تعاف (وما قاروا هللا حق قارك إذ قالوا ما أ زل هللا هلى تير من شيء) قا
 تقام يف آخر ا  عام. 

 ووصف الاالل ن(كبري) معناك شايا ابلغ غاية ما يبلغ إلةه جن ه حىت ك  ه ج م كبري.  
ومعا الق ر مل دفاد من النفي واالسدثناء (إن أ دم إال يف ضالل كبري) ق ر قل ح أي ما حالكم الأ أ دم مدلب اون ناا  

 زهمون. إال الااللح ولةم الوحي اإلهللاي واهللااى كما ت
 والظرفةة مازية لديبةههم يحاهم للاالل  حاطة الظر  ابملظرو .  
[) أهةاا فعا  القاول لإلشاارة إف أن ها(ا كاالم آخار غاري 10(وقالوا لاو كناا   ام  أو  عقا  ماا كناا يف أصاح  ال اعري] 

تنااماح أي وقاال تعااهم لابعمل ال(ي وق  جوااب هلى سؤال خز ة جهنم وإمنا ه(ا قول قالوك يف ماامعهم يف الناار حت ارا و 
يف النار فهو من قبة  قوله تعاف (حىت إذا اداركوا فةها رةعا قال أخراهم  والهم رتنا هاؤالء أضالوان)اخل. لد كةاا اإلخباار 

 هلى ح   الوجهني املدقامني يف موق  رلة (إن أ دم إال يف ضالل كبري). 
 الااا ةاح وهاام يرياااون مسعااا خاصااا وهقااال خاصاااح فا دفاااء ال اام  وذكااروا مااا يااال هلااى ا دفاااء ال اام  والعقاا  هاانهم يف 

 هراضهم هن تلقي دهوة الرس  مث  ما حكى هللا هن امليركني (وقال ال(ين كفروا ال ت معوا هللا(ا القرآن) وا دفااء العقا  
 ترت  الداتر يف آ ت الرس  ودالي  صاقهم فةما ياهون إلةه. 

كون  دم طرحوا ما هو سب  ااهتم لغري معارض يعارضاه يف ديانهمح إذ لاةم يف ديان وال شك أن أق  الناس هقال املير  
أه  الير  وهةا هلى ما خيالف الير  من معدقااتح وال هلى ما خيالف أهمال أهله من ا همالح فكان حكام العقا  

م لاوال اإللاف والدكارب  اال  حاال قاضةا أبن يدلقوا ما ياهوهم إلةه الرس  من اإل (ار لالمدثال إذ ال معاارض لاه يف ديانه
أهاا  ا د ن اتباااأ الرساا  الاا(ين كااا وا هلااى دياان فهاام خييااون إن أمهلااوك أن ال يغااين هاانهم الاااين امايااا شااةئا فكااا وا إف 

 املع(رة أقرن لوال أن ا دلة تعاها أقوى من تعمل. 
ل ااور هاان كدااان احلكااةم الرتماا(ي إ ااه أخاارج وذكاار القاارطيب يف تف ااري قولااه تعاااف (أم  ماارهم أحالمهاام ناا(ا) ماان سااورة ا 

حايثا  إن رجال قال:   رسول هللا ما أهق  فالان الن راينح فقاال النايب صالى هللا هلةاه وسالم: ماهح إن الكاافر ال هقا  لاه 
 أما مسعل قول هللا تعاف (وقالوا لو كنا   م  أو  عق  ما كنا من أصحان ال عري) قال ويف حايا اتن همر فزجرك النيب
صلى هللا هلةه وسالم وقاال:  ماهح إن العاقا  مان يعما  ت اهاة هللا  ومل أقاف هلةاه فةماا رأيال مان كدا  الدف اري ومل يا(كرك 

 ال ةوطي يف الدف ري ابمل ثور يف سورة ال ور وال يف سورة امللك. 
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قةااس مهااا أصاال اهللااااىح ويؤخا( يف ها(ك اآليااة أن أقاوام ال ااال  يف ح ان الدلقاي وح اان النظار وأن ا ثاار والنظارح أي ال 
ومان الع ةا  ماا ذكاارك صااح  الكياا : إن مان املف اارين مان قاال: أن املااراد مان اآلياة لاو كنااا هلاى ما(ه  أصااحان 

 احلايا أو هلى م(ه  أصحان الرأي. ومل أقف هلى تعةني من ف ر اآلية ن(ا و ال أح به إال من قبة  االسرتوا . 
ي ا حوال الأ تقداي ح ن االسدماأ  رة إذا ألقي إلةها إرشادح وح ن الدفهم و(أو) للدق ةم وهو تق ةم ابهدبار  وه 

والنظر  رة إذا دهةل إف النظر من داأ غاري أ ف اهاح أو مان دواهاي أ ف اهاح قاال تعااف (فبيار هباادي الا(ين ي ادمعون 
 القول فةدبعون أح نه أولئك ال(ين هااهم هللا وأولئك هم أولو ا لبان). 
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ووجه تقا، ال م  هلى العق  كنزلة الكلي وال م  كنزلة امزيي ورهةاا للرتتةا  ال بةعاي  ن مسا  دهاوة النا(ير هاو أول   

 ما يدلقاك املن(رونح مث يعملون هقوهللام يف الداتري فةها. 
ذلااك إذ تبااني أداام اهرتفااوا  [) الفاااء ا وف ف ااةحةح والدقاااير: إذ قااالوا11(فاااهرتفوا تاا( بهم ف ااحقا  صااح  ال ااعري] 

 هنالك ت( بهمح أي فهم حمقوقون كا هم فةه من الع(ان. 
وال حق: اسم م ار معناك البعاح وهو هنا اني  هن اإلسحا    ه دهاء ابإلتعاد فهو مفعول م لق اني  هان فعلاهح  

قاتلااه هللاح ووياا  لااهح يف مقااام  أي أسااحقهم هللا إسااحاقا وحااوز أن يااراد ماان هاا(ا الاااهاء الدع اا  ماان حاااهللام كمااا يقااال:
 الدع  . 

والفاء الثا ةة للد ب ح أي فهم جايرون ابلاهاء هلةهم ابإلتعاد أو جايرون ابلدع   من تعاهم هن احلق أو هن رمحة   
هللا تعاااف. و دمااا  أيااااا أن يقااال هللاااام ياااوم احل ااان هقااا  اهااارتافهمح تناااميا يزيااااهم أملاااا يف  فوسااهم فاااو  أمل احلرياااق يف 

 لودهم. ج
والااالم الااخلااة هلااى (سااحقا) الم الدقويااة إن جعاا  (سااحقا) داء هلااةهم ابإلتعاااد  ن امل ااار فاارأ يف العماا  يف الفعاا ح  

وحااوز أن يكااون الااالم الم الدبةااني آل تااه تعلااق العاماا  كعمولااه كقااوهللام: شااكرا لااكح فكاا  ماان (سااحقا) والااالم املدعلقااة تااه 
 م دعم  يف معنةةه. 

) يعم املخاطبني ابلقرآن وغريهم فكان ها(ا الااهاء كنزلاة الدا(ية  ملاا فةاه مان العماوم تبعاا لل ما  الاأ و(أصحان ال عري 
 قبله. 

 وقرأ اممهور (ف حقا) ت كون احلاء. وقرأك الك ايي وأتو جعفر تام احلاء وهو لغة فةه وذلك التباأ ضمة ال ني.  
[) اهرتاض يفةا اسدئنافا تةا ةاا جااء هلاى سانن أساالة  القارآن 12](إن ال(ين خييون رنم ابلغة  هللام مغفرة وأجر كبري 

من تعقة  الرهبة ابلرغبةح فلما ذكر ما أها للكافرين املعرضاني هان خياةة هللا أهقباه كاا أهاا للا(ين خيياون رنام ابلغةا  
 من املغفرة والثوان للعلم أبدم يرتقبون ما ميةزهم هن أحوال امليركني. 
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مةنااا لقلااونم  داام خييااون املؤاخاا(ة هلااى مااا فاارط ماانهم ماان الكفاار قباا  اإلسااالم وماان اللماام وحنااوكح مث وقااام املغفاارة ت  
أهقبل ابلبيارة اب جر العظاةمح فكاان الكاالم جاار  هلاى قاا ون تقاا، الدخلةاةح أو تقاا، دفا  الاار هلاى جلا  النفا ح 

  دم إال يف ضالل كبري). والوصف ابلكبري كعا العظةم  ظري ما تقام آ فا يف قوله (ان أ
وتنكري (مغفرة) للدعظةم تقرينة مقار ده ن(أجر كبري) وتقرينة الدقا،ح وتقا، امل نا هلى امل نا إلةه يف رلة (هللام مغفرة)  

 لة يت تنكري املبداأح وإلفادة االهدمامح وللرهاية هلى الفاصلة وهي  كل كثرية. 
[) ه اف هلاى 14[ أال يعلم مان خلاق وهاو الل ةاف اخلباري]13(ات ال اور](وأسروا قولكم أو اجهروا ته إ ه هلةم ت 

امملة ال ااتقة ه اف غارض هلاى غارضح وهاو ا دقاال إف غارض آخار ملناسابة حكاياة أقاواهللام يف اآلخارة تا(كر أقاواهللام يف 
عهاام هلااى أقااواهللام الااا ةا وهااي ا قااوال الااأ كا اال ت ااار ماانهم ابلنةاا  ماان رسااول هللا صاالى هللا هلةااه وساالم فكااان هللا ي ل

فةخااربهم الناايب صاالى هللا هلةااه وساالم أب كاام قلاادم كاا(ا وكاا(اح فقااال تعاااهم لاابعمل أسااروا قااولكم كااي ال ي اامعه رن حممااا 
 ف  زل هللا (وأسروا قولكم أو اجهروا ته) ك(ا روي هن اتن هباس. 

 ت اربوا)ح وها(ا غالا  أحاوال صاةغة وصةغة ا مر يف (أسروا) و(اجهروا) م دعملة يف الد وية كقوله تعاف (اصربوا أو ال 
 افع  إذا جاءت معها (أو) هاطفة  قةمل أحا الفعلني هلى  قةاه. 

فنقول (إ ه هلةم ت(ات ال اور) تعلة  للد وية امل دفادة من صةغة ا مر تقرينة املقام وسب  النزولح أي ف اواء يف هلام  
الناس تله ما ي رون ته من الكالمح ول(لك جيء توصف هلةم هللا اإلسرار واإلجهار  ن هلمه حمةط كا خيدلج يف صاور 

 إذ العلةم من أمثلة املبالغة وهو القوي هلمه. 
وضمري (إ ه) هايا إف هللا تعاف املعلوم من املقامح وال معاد يف الكالم يعود إلةاه الاامريح  ن االسام الا(ي يف رلاة (إن  

 م آخر. ال(ين خييون رنم ابلغة ) ال يكون معادا لكال
و(ذات ال اور) ما يرتدد يف النفم من اخلواطر والدقادير والنوا  هلى ا همال. وهو مرك  من (ذات) الأ هي مؤ ا  

 (ذو) كعا صاح ح وال اور كعا العقول وش ن (ذو) أن ياا  إف ما فةه رفعة. 
   
 

 4500صفحة : 
 
وله (إ ه هلةم ت(ات ال اور) أبن ي ا ل سااي  مانهم: كةاف يعلام ورلة (أال يعلم من خلق) اسدئنا  تةاين انشئ هن ق  

ذات ال اورح واملعرو  أن ما يف  فم املرء ال يعلمه غاري  ف اه? فا جةبوا   كاار ا دفااء هلماه تعااف كاا يف ال ااور فإ اه 
لك أبه   خالق أصحان تلك ال اورح فكما خلقهم وخلق  فوسهم جع  ات اال لدعلق هلمه كا خيدلج فةها ولةم ذ

 من هلم أصحان ال اور كا ياور يف خلاهاح فاإلتةان ن(من) املوصولة إلفادة الدعلة  ابل لة. 
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فة وز أن يكون (من خلق) مفعول (يعلم)ح فةكون (يعلم) و(خلق) رافعني ضمريين هاياين إف ما هاد إلةاه ضامري (إ اه  
ني وحا(  العاياا مان ال الة   اه ضامري   ا  يكثار هلةم تا(ات ال ااور)ح فةكاون (مان) الوصاولة صاادقة هلاى املخلاوق

 ح(فه. والدقاير: من خلفهم. 
وحوز أن يكون (من خلق) فاه  (يعلم) واملراد هللا تعافح وح(  مفعول (يعلم) لااللة قوله (وأسروا قاولكم أو اجهاروا   

 ته). والدقاير: أال يعلم خالقكم سركم وجهركم وهو املوصو  تل ةف خبري. 
يدعلق ت(وات الناس وأحواهللام  ن اخللق إحاد وإحاد ال(وات هلى  ظام خم وو دال هلى إرادة ماا أودأ فةاه مان  والعلق 

النظاام وماا ينيا  هان قاوى ذلاك النظاامح فاآلياة دلةا  هلاى هماوم هلماه تعااف وال داللاة فةهاا هلاى أ اه تعااف خاالق أفعاال 
 ارة. العباد لال فكا  الظاهر تني تعلق العلم وتعلق الق

ورلااة (وهااو الل ةااف اخلبااري) ا ح اان أن جتعاا  ه فااا هلااى رلااة (أال يعلاام ماان خلااق) لدفةااا تعلةمااا للناااس أبن هلاام هللا  
حمةط ت(وات الكاينات وأحواهللاا فبعا أن أ كر ظنهم ا دفاء هلى هللا كا ي رونح أهلمهم أ ه يعلم ما هو أهم من ذلك وما 

 هو أخفى من اإلسرار من ا حوال. 
 والل ةف: العامل  با  ا مور واملاتر هللاا ترفق وحكمة.  
واخلبري: العلةم ال(ي ال تعزن هنه احلوادث اخلفةة الأ من ش دا أن خيرب الناس تعاهم تعاا حباوثها فل(لك اشدق ه(ا  

وهناا قولاه (إن هللا الوصف من ماادة اخلاربح وتقاام هناا قولاه تعااف (وهاو ياار  ا ت اار وهاو الل ةاف اخلباري) يف ا  عاام 
 ل ةف خبري) يف سورة لقمان. 

[) اسااادئنا  فةاااه هاااود إف 15(هاااو الااا(ي جعااا  لكااام ا رض ذلاااوال فامياااوا يف مناكبهاااا وكلاااوا مااان رزقاااه وإلةاااه النياااور] 
االسدااللح وإدماج لالمدنانح فإن خلق ا رض الأ حتوي الناس هلاى وجههاا أدل هلاى قاارة هللا تعااف وهلماه مان خلاق 

ان إذ مااا اإل  ااان إال جاازء ماان ا رض أو ك اازء منهااا قااال تعاااف (منهااا خلقناااكم)ح فلمااا ضاارن هللااام  لااق أ ف ااهم اإل  اا
دلااةال هلااى هلمااه الاااال هلااى وحاا ةدااه شاافعه تااالة  خلااق ا رض الااأ هاام هلةهاااح ماا  املنااة أب ااه خلقهااا هةنااة هللااام صاااحلة 

 أن النيور إلةه ال إف غريك. لل ري فةها خمرجة  رزاقهمح وذي  ذلك أبن النيور منها و 
والاا(لول ماان الاااوان املنقااادة امل اوهااةح مياادق ماان الاا(ل وهااو اهللاااوان واال قةااادح فعااول كعااا فاهاا  ي اادوي فةااه املاا(كر  

واملؤ اح وتقام يف قوله تعاف (أدا تقرة ال ذلول) اآلية يف سورة البقرةح فاسدعري ال(لول لاألرض يف تا(لة  اال دفااأ ناا ما  
 ة خلقها تيبةها ابلااتة امل وسة املر ضة تعا ال عوتة هلى طريقة امل رحة. صالت

واملناك : ختةة  لالسدعارة لز دة تةان ت خري ا رض للناس فإن املنكا  هاو ملدقاى الكداف ما  العاااح جعا  املناكا   
 اسدعارة  طرا  ا رض أو ل عدها. 

اكبها) ف ةغة ا مر م ادعملة يف معاا اإلداماة تا(كريا كاا ساخر هللا هللاام وفرأ هلى ه(ك االسدعارة ا مر يف (فاميوا يف من 
 يف امليي يف ا رض امدناان ت(لك. 

ومناسبة (وكلوا من رزقه) أن الرز  من ا رض. وا مر م دعم  يف اإلدامة أيااا لالمدناانح وتا(لك يال اسادعارة الا(لول  
. فامليي هلاى ا رض شابةه تركاون الا(لولح وا كا  مماا تنبداه ا رض لألرض  ن فاياة ت(لة  ال(لول ركونا وا ك  منها
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شابةه أبكا  ا لباان وال اامن وأكا  الع اول واخلرفاان وحنااو ذلاك. ورا  املناكا  جتريااا لالسادعارة  ن الا(لول هللااا منكبااان 
 وا رض ذات مد عات كثرية. 

 دح قال تعاف (ك(لك يدم  عمده هلةكم لعلكم ت لمون). وك  ه(ا ت(كري تيواها الرتوتةة واإل عام لةداتروا فةرتكوا العنا 
 وأما ه ف (وإلةه النيور) فهو تدمةم وز دة هرب اسد رون ملناسبة ذكر ا رض فإدا مثوى الناس تعا املوت.  
 واملعا: إلةه النيور منهاح وذلك يقداي ح(فاح أي وفةها تعودون.  
   
 

 4500صفحة : 
 
) اسدئنا  تةاين انشئ هن قوله (إ ه هلةم ت(ات ال اور) أبن ي ا ل سااي  مانهم: كةاف يعلام ورلة (أال يعلم من خلق  

ذات ال اورح واملعرو  أن ما يف  فم املرء ال يعلمه غاري  ف اه? فا جةبوا   كاار ا دفااء هلماه تعااف كاا يف ال ااور فإ اه 
لمه كا خيدلج فةها ولةم ذلك أبه   خالق أصحان تلك ال اورح فكما خلقهم وخلق  فوسهم جع  ات اال لدعلق ه

 من هلم أصحان ال اور كا ياور يف خلاهاح فاإلتةان ن(من) املوصولة إلفادة الدعلة  ابل لة. 
فة وز أن يكون (من خلق) مفعول (يعلم)ح فةكون (يعلم) و(خلق) رافعني ضمريين هاياين إف ما هاد إلةاه ضامري (إ اه  

الوصاولة صاادقة هلاى املخلاوقني وحا(  العاياا مان ال الة   اه ضامري   ا  يكثار هلةم تا(ات ال ااور)ح فةكاون (مان) 
 ح(فه. والدقاير: من خلفهم. 

وحوز أن يكون (من خلق) فاه  (يعلم) واملراد هللا تعافح وح(  مفعول (يعلم) لااللة قوله (وأسروا قاولكم أو اجهاروا   
 وصو  تل ةف خبري. ته). والدقاير: أال يعلم خالقكم سركم وجهركم وهو امل

والعلق يدعلق ت(وات الناس وأحواهللام  ن اخللق إحاد وإحاد ال(وات هلى  ظام خم وو دال هلى إرادة ماا أودأ فةاه مان  
النظاام وماا ينيا  هان قاوى ذلاك النظاامح فاآلياة دلةا  هلاى هماوم هلماه تعااف وال داللاة فةهاا هلاى أ اه تعااف خاالق أفعاال 

 تني تعلق العلم وتعلق القارة.  العباد لال فكا  الظاهر
ورلااة (وهااو الل ةااف اخلبااري) ا ح اان أن جتعاا  ه فااا هلااى رلااة (أال يعلاام ماان خلااق) لدفةااا تعلةمااا للناااس أبن هلاام هللا  

حمةط ت(وات الكاينات وأحواهللاا فبعا أن أ كر ظنهم ا دفاء هلى هللا كا ي رونح أهلمهم أ ه يعلم ما هو أهم من ذلك وما 
 من اإلسرار من ا حوال. هو أخفى 

 والل ةف: العامل  با  ا مور واملاتر هللاا ترفق وحكمة.  
واخلبري: العلةم ال(ي ال تعزن هنه احلوادث اخلفةة الأ من ش دا أن خيرب الناس تعاهم تعاا حباوثها فل(لك اشدق ه(ا  

لل ةاف اخلباري) يف ا  عاام وهناا قولاه (إن هللا الوصف من ماادة اخلاربح وتقاام هناا قولاه تعااف (وهاو ياار  ا ت اار وهاو ا
 ل ةف خبري) يف سورة لقمان. 
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[) اسااادئنا  فةاااه هاااود إف 15(هاااو الااا(ي جعااا  لكااام ا رض ذلاااوال فامياااوا يف مناكبهاااا وكلاااوا مااان رزقاااه وإلةاااه النياااور] 
تعااف وهلماه مان خلاق  االسدااللح وإدماج لالمدنانح فإن خلق ا رض الأ حتوي الناس هلاى وجههاا أدل هلاى قاارة هللا

اإل  ااان إذ مااا اإل  ااان إال جاازء ماان ا رض أو ك اازء منهااا قااال تعاااف (منهااا خلقناااكم)ح فلمااا ضاارن هللااام  لااق أ ف ااهم 
دلااةال هلااى هلمااه الاااال هلااى وحاا ةدااه شاافعه تااالة  خلااق ا رض الااأ هاام هلةهاااح ماا  املنااة أب ااه خلقهااا هةنااة هللااام صاااحلة 

 ذي  ذلك أبن النيور منها وأن النيور إلةه ال إف غريك. لل ري فةها خمرجة  رزاقهمح و 
والاا(لول ماان الاااوان املنقااادة امل اوهااةح مياادق ماان الاا(ل وهااو اهللاااوان واال قةااادح فعااول كعااا فاهاا  ي اادوي فةااه املاا(كر  

(لة  اال دفااأ ناا ما  واملؤ اح وتقام يف قوله تعاف (أدا تقرة ال ذلول) اآلية يف سورة البقرةح فاسدعري ال(لول لاألرض يف تا
 صالتة خلقها تيبةها ابلااتة امل وسة املر ضة تعا ال عوتة هلى طريقة امل رحة. 

واملناك : ختةة  لالسدعارة لز دة تةان ت خري ا رض للناس فإن املنكا  هاو ملدقاى الكداف ما  العاااح جعا  املناكا   
 اسدعارة  طرا  ا رض أو ل عدها. 

رة ا مر يف (فاميوا يف مناكبها) ف ةغة ا مر م ادعملة يف معاا اإلداماة تا(كريا كاا ساخر هللا هللاام وفرأ هلى ه(ك االسدعا 
 يف امليي يف ا رض امدناان ت(لك. 

ومناسبة (وكلوا من رزقه) أن الرز  من ا رض. وا مر م دعم  يف اإلدامة أيااا لالمدناانح وتا(لك يال اسادعارة الا(لول  
ال(لول ركونا وا ك  منها. فامليي هلاى ا رض شابةه تركاون الا(لولح وا كا  مماا تنبداه ا رض لألرض  ن فاياة ت(لة  

شابةه أبكا  ا لباان وال اامن وأكا  الع اول واخلرفاان وحنااو ذلاك. ورا  املناكا  جتريااا لالسادعارة  ن الا(لول هللااا منكبااان 
 وا رض ذات مد عات كثرية. 

 ام لةداتروا فةرتكوا العنادح قال تعاف (ك(لك يدم  عمده هلةكم لعلكم ت لمون). وك  ه(ا ت(كري تيواها الرتوتةة واإل ع 
 وأما ه ف (وإلةه النيور) فهو تدمةم وز دة هرب اسد رون ملناسبة ذكر ا رض فإدا مثوى الناس تعا املوت.  
 واملعا: إلةه النيور منهاح وذلك يقداي ح(فاح أي وفةها تعودون.  
   
 

 4500صفحة : 
 
ورلة (أال يعلم من خلق) اسدئنا  تةاين انشئ هن قوله (إ ه هلةم ت(ات ال اور) أبن ي ا ل سااي  مانهم: كةاف يعلام   

ذات ال اورح واملعرو  أن ما يف  فم املرء ال يعلمه غاري  ف اه? فا جةبوا   كاار ا دفااء هلماه تعااف كاا يف ال ااور فإ اه 
 فوسهم جع  ات اال لدعلق هلمه كا خيدلج فةها ولةم ذلك أبه   خالق أصحان تلك ال اورح فكما خلقهم وخلق 

 من هلم أصحان ال اور كا ياور يف خلاهاح فاإلتةان ن(من) املوصولة إلفادة الدعلة  ابل لة. 
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فة وز أن يكون (من خلق) مفعول (يعلم)ح فةكون (يعلم) و(خلق) رافعني ضمريين هاياين إف ما هاد إلةاه ضامري (إ اه  
تا(ات ال ااور)ح فةكاون (مان) الوصاولة صاادقة هلاى املخلاوقني وحا(  العاياا مان ال الة   اه ضامري   ا  يكثار هلةم 

 ح(فه. والدقاير: من خلفهم. 
وحوز أن يكون (من خلق) فاه  (يعلم) واملراد هللا تعافح وح(  مفعول (يعلم) لااللة قوله (وأسروا قاولكم أو اجهاروا   

 القكم سركم وجهركم وهو املوصو  تل ةف خبري. ته). والدقاير: أال يعلم خ
والعلق يدعلق ت(وات الناس وأحواهللام  ن اخللق إحاد وإحاد ال(وات هلى  ظام خم وو دال هلى إرادة ماا أودأ فةاه مان  

ال النظاام وماا ينيا  هان قاوى ذلاك النظاامح فاآلياة دلةا  هلاى هماوم هلماه تعااف وال داللاة فةهاا هلاى أ اه تعااف خاالق أفعا
 العباد لال فكا  الظاهر تني تعلق العلم وتعلق القارة. 

ورلااة (وهااو الل ةااف اخلبااري) ا ح اان أن جتعاا  ه فااا هلااى رلااة (أال يعلاام ماان خلااق) لدفةااا تعلةمااا للناااس أبن هلاام هللا  
و أهم من ذلك وما حمةط ت(وات الكاينات وأحواهللاا فبعا أن أ كر ظنهم ا دفاء هلى هللا كا ي رونح أهلمهم أ ه يعلم ما ه

 هو أخفى من اإلسرار من ا حوال. 
 والل ةف: العامل  با  ا مور واملاتر هللاا ترفق وحكمة.  
واخلبري: العلةم ال(ي ال تعزن هنه احلوادث اخلفةة الأ من ش دا أن خيرب الناس تعاهم تعاا حباوثها فل(لك اشدق ه(ا  

 (وهاو ياار  ا ت اار وهاو الل ةاف اخلباري) يف ا  عاام وهناا قولاه (إن هللا الوصف من ماادة اخلاربح وتقاام هناا قولاه تعااف
 ل ةف خبري) يف سورة لقمان. 

[) اسااادئنا  فةاااه هاااود إف 15(هاااو الااا(ي جعااا  لكااام ا رض ذلاااوال فامياااوا يف مناكبهاااا وكلاااوا مااان رزقاااه وإلةاااه النياااور] 
ى وجههاا أدل هلاى قاارة هللا تعااف وهلماه مان خلاق االسدااللح وإدماج لالمدنانح فإن خلق ا رض الأ حتوي الناس هلا

اإل  ااان إذ مااا اإل  ااان إال جاازء ماان ا رض أو ك اازء منهااا قااال تعاااف (منهااا خلقناااكم)ح فلمااا ضاارن هللااام  لااق أ ف ااهم 
دلااةال هلااى هلمااه الاااال هلااى وحاا ةدااه شاافعه تااالة  خلااق ا رض الااأ هاام هلةهاااح ماا  املنااة أب ااه خلقهااا هةنااة هللااام صاااحلة 

 ري فةها خمرجة  رزاقهمح وذي  ذلك أبن النيور منها وأن النيور إلةه ال إف غريك. لل 
والاا(لول ماان الاااوان املنقااادة امل اوهااةح مياادق ماان الاا(ل وهااو اهللاااوان واال قةااادح فعااول كعااا فاهاا  ي اادوي فةااه املاا(كر  

فاسدعري ال(لول لاألرض يف تا(لة  اال دفااأ ناا ما  واملؤ اح وتقام يف قوله تعاف (أدا تقرة ال ذلول) اآلية يف سورة البقرةح 
 صالتة خلقها تيبةها ابلااتة امل وسة املر ضة تعا ال عوتة هلى طريقة امل رحة. 

واملناك : ختةة  لالسدعارة لز دة تةان ت خري ا رض للناس فإن املنكا  هاو ملدقاى الكداف ما  العاااح جعا  املناكا   
 ا. اسدعارة  طرا  ا رض أو ل عده

وفرأ هلى ه(ك االسدعارة ا مر يف (فاميوا يف مناكبها) ف ةغة ا مر م ادعملة يف معاا اإلداماة تا(كريا كاا ساخر هللا هللاام  
 يف امليي يف ا رض امدناان ت(لك. 

ول ومناسبة (وكلوا من رزقه) أن الرز  من ا رض. وا مر م دعم  يف اإلدامة أيااا لالمدناانح وتا(لك يال اسادعارة الا(ل 
لألرض  ن فاياة ت(لة  ال(لول ركونا وا ك  منها. فامليي هلاى ا رض شابةه تركاون الا(لولح وا كا  مماا تنبداه ا رض 
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شابةه أبكا  ا لباان وال اامن وأكا  الع اول واخلرفاان وحنااو ذلاك. ورا  املناكا  جتريااا لالسادعارة  ن الا(لول هللااا منكبااان 
 وا رض ذات مد عات كثرية. 

 ري تيواها الرتوتةة واإل عام لةداتروا فةرتكوا العنادح قال تعاف (ك(لك يدم  عمده هلةكم لعلكم ت لمون). وك  ه(ا ت(ك 
 وأما ه ف (وإلةه النيور) فهو تدمةم وز دة هرب اسد رون ملناسبة ذكر ا رض فإدا مثوى الناس تعا املوت.  
 تعودون. واملعا: إلةه النيور منهاح وذلك يقداي ح(فاح أي وفةها  
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