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ومجلة (أال يعلم من خلق) استئناف بياين انشئ عن قوله (إنه عليم بذات الصدور) أبن يسأل  سأا م مأن م:  يأل يعلأم   

ذات الصدور، واملعروف أن ما يف نفس املرء ال يعلمه غأ  نفسأهف جألوي وا ان أار انتفأاء علمأه اعأاا صأا يف الصأدور ج نأه 
ما خلق م وخلق نفوس م وعم ااصاال لتعلق علمه صا خيتلج جي ا وليس ذلك أبعجب خالق أصحاب الك الصدور، ج 

 من علم أصحاب الصدور صا يدور يف خلدها، جاإلايان ب(من) املوصولة إلجادة التعليم ابلصلة. 
م  (إنأه جيجوز أن ي ون (من خلق) مفعو  (يعلم)، جي ون (يعلم) و(خلق) راجعني ضم ين عا دين إا ما عاد إليأه ضأ 

عليم بأذات الصأدور)، جي أون (مأن) الوصأولة صأادقة علأق املحلأوقني وئأذف العا أد مأن الصألة ينأه ضأم  نصأب ي  أر 
 ئذجه. والتقدير: من خلف م. 

وجيوز أن ي ون (من خلق) جاعم (يعلم) واملراد هللا اعاا، وئذف مفعو  (يعلم) لداللة قوله (وأسروا قأول م أو او أروا   
 ير: أال يعلم خالق م سر م وو ر م وهو املوصوف بلطيل خ  . به). والتقد

والعلق يتعلق بذوات الناس وأئواهلم ين اخللق إجياد وإجياد الذوات علق نظام خمصوص دا  علق إرادة مأا أود  جيأه مأن  
اعأاا خأالق أجعأا  النظأام ومأا ين أل عأن قأو  ذلأك النظأام، جاليأة دليأم علأق عمأوم علمأه اعأاا وال داللأة جي أا علأق أنأه 

 الع اد لالنف اك الظاهر بني اعلق العلم واعلق القدرة. 
ومجلأأة (وهأأو اللطيأأل اخل أأ ) ايئسأأن أن لعأأم عطفأأا علأأق مجلأأة (أال يعلأأم مأأن خلأأق) لتفيأأد اعليمأأا للنأأاس أبن علأأم هللا  

أنه يعلم ما هو أعم من ذلك وما  حميط بذوات ال ا نات وأئواهلا ج عد أن أن ر ظن م انتفاء علق هللا صا يسرون، أعلم م
 هو أخفق من اإلسرار من ايئوا . 

 واللطيل: العامل خب ااي ايمور واملدبر هلا برجق وئ مة.  
واخل  : العليم الذي ال اعزب عنه احلوادث اخلفية اليت من شلهنا أن خيرب الناس بعض م بعضا حبدوث ا جلذلك اشتق هذا  

عنأد قولأه اعأاا (وهأو يأدرك ايبصأار وهأو اللطيأل اخل أ ) يف اينعأام وعنأد قولأه (إن هللا  الوصل من مأادة اخلأرب، واقأدم
 لطيل خ  ) يف سورة لقمان. 

[) اسأأأتئناف جيأأأه عأأأود إا 15(هأأأو الأأأذي وعأأأم ل أأأم ايرا ذلأأأوال جام أأأوا يف منا   أأأا و لأأأوا مأأأن رزقأأأه وإليأأأه الن أأأور  
حتوي الناس علأق وو  أا أد  علأق قأدرة هللا اعأاا وعلمأه مأن خلأق  االستدال ، وإدماج لالمتنان، ج ن خلق ايرا اليت

اإلنسأأان إذ مأأا اإلنسأأان إال وأأزء مأأن ايرا أو  جأأزء من أأا قأأا  اعأأاا (من أأا خلقنأأا م)، جلمأأا ضأأرب هلأأم خبلأأق أنفسأأ م 
هلأأم صأأاحلة  دلأأيال علأأق علمأأه الأأدا  علأأق وئدانيتأأه شأأفعه بأأدليم خلأأق ايرا الأأيت هأأم علي أأا، مأأ  املنأأة أبنأأه خلق أأا هينأأة

 للس  جي ا خمروة يرزاق م، وذيم ذلك أبن الن ور من ا وأن الن ور إليه ال إا غ ه. 
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والأأذلو  مأأن الأأدواب املنقأأادة املطاوعأأة، م أأتق مأأن الأأذ  وهأأو اهلأأوان واالنقيأأاد، جعأأو  صعأأ  جاعأأم يسأأتوي جيأأه املأأذ ر  
سورة ال قرة، جاستع  الذلو  لأررا يف اأذليم االنتفأا  مأا مأ   واملؤنث، واقدم يف قوله اعاا (أهنا بقرة ال ذلو ) الية يف

 صالبة خلق ا ا  ي ا ابلدابة املسوسة املراتضة بعد الصعوبة علق طريقة املصرئة. 
واملنا ب: ختييم لالستعارة لزايدة بيان اسح  ايرا للناس ج ن املن أب هأو ملتقأق ال تأل مأ  العضأد، وعأم املنا أب  

 ايرا أو لسعت ا. استعارة يطراف 
وجر  علق هذه االستعارة ايمر يف (جام وا يف منا   ا) جصيغة ايمر مسأتعملة يف معأ  اإلدامأة اأذ  ا صأا سأحر هللا هلأم  

 يف امل ي يف ايرا امتناان بذلك. 
ت اسأتعارة الأذلو  ومناس ة (و لوا من رزقه) أن الرزق من ايرا. وايمر مستعمم يف اإلدامة أيضأا لالمتنأان، وبأذلك  أ 

لررا ين جا دة اذليم الذلو  ر وما واي م من ا. جامل ي علأق ايرا شأ يه بر أوب الأذلو ، واي أم بأا ان تأه ايرا 
شأ يه أب أم ايل أان والسأأمن وأ أم العجأو  واخلرجأان ووأأو ذلأك. ومجأ  املنا أب لريأأد لالسأتعارة ين الأذلو  هلأا من  أأان 

  وايرا ذات متسعات    ة.
 و م هذا اذ   ب واهد الربوبية واإلنعام ليتدبروا جيرت وا العناد، قا  اعاا ( ذلك يتم نعمته علي م لعل م اسلمون).  
 وأما عطل (وإليه الن ور) ج و اتميم وزايدة عرب استطرون ملناس ة ذ ر ايرا ج هنا م و  الناس بعد املوت.  
 ذجا، أي وجي ا اعودون. واملع : إليه الن ور من ا، وذلك يقتضي ئ 
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 واعريل (الن ور) اعريل اجلنس جيعم أي  م ن ور، ومنه ن ور املحاط ني ج ان قوله (وإليه الن ور) صنزلة التذييم.   
والقصأأر املسأأتفاد مأأن اعريأأل وأأزأي (هأأو الأأذي وعأأم ل أأم ايرا) قصأأر قلأأب بتنزيأأم املحأأاط ني منزلأأة مأأن يعتقأأد أن  

 لقت ايرا ين اعتقادهم إهليت ا يقتضي إلزام م مذا الظن الفاسد وإن مل يقولوه. ايصنام خ
 واقدمي اجملرور يف مجلة (وإليه الن ور) لالهتمام.  
 ومناس ة ذ ر الن ور هو ذ ر خلق ايرا ج ن ال عث ي ون من ايرا.  
مأن االسأتدال  إا التحويأل ينأه ملأا اقأرر [) انتقأا  16(ءأمنتم من يف السماء أن خيسأل ب أم ايرا جأ ذا هأي  أور  

أنأه خأالق ايرا ومأأذلل ا للنأاس واقأرر أهنأأم مأا رعأوا خالق أأا ئأق رعايتأه جقأأد اسأتحقوا غضأ ه واسأأليط عقابأه أبن يصأأ  
 م ي م يف منا ب ايرا إا للجم يف ط قات ايرا. جاجلملة معرتضة واالستف ام إن ار واوبيخ وحتذير. 

وصألته صأأادق علأق مووأود ذي إدراك  أا ن يف السأماء. وظأأاهر وقأو  هأذا املوصأو  عقأب مجأأم و(مأن) اسأم موصأو    
(هو الأذي وعأم ل أم ايرا ذلأوال) إا قولأه (وإليأه الن أور) أن اإلايأان ابملوصأو  مأن ق يأم اإلظ أار يف مقأام اإلضأمار، 

ملوصأو  ملأا اأؤذن بأه الصألة مأن عظأيم وأن مقتضق الظاهر أن يقا  أأمنتموه أن خيسأل ب أم ايراف جيتألاق أن اإلايأان اب
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اصرجه يف العامل العلوي الذي هو مصدر القأو  والعناصأر وعجا أب ال ا نأات جيصأ  قولأه (مأن يف السأماء) يف املوضأعني 
مأأن ق يأأم املت أأابه الأأذي يعطأأي ظأأاهره معأأ  احللأأو  يف م أأان وذلأأك ال يليأأق ابه، وجيأأيء جيأأه مأأا يف أم الأأه مأأن طأأريقيت 

 لل والتلويم للحلل رمح م هللا أمجعني. التفويض للس
وقد أولوه صع : من يف السماء عذابه أو قدراه أو سلطانه علق وو أتويم قوله اعاا (وواء ربك) وأم اله، وخص ذلأك  

 ابلسماء ين إث ااه ه اعاا ينفيه عن أصنام م. 
لويأم صأا متملأه (مأن) أن ي أون مأا صأدقه خملوقأات ول ن هذا املوصو  غأ  م أني يف ابب املت أابه ينأه قمأم قابأم للت 

ذات إدراك مقرهأأا السأأماء وهأأي املال  أأة جيصأأ( أن اصأأدق (مأأن) علأأق طوا أأل مأأن املال  أأة املأأو لني ابيمأأر الت أأوي  يف 
السأأماء وايرا قأأأا  اعأأأاا (يتنأأز  ايمأأأر بيأأأن ن)، ويصأأ( أن يأأأراد ابسأأأم املوصأأو  ملأأأك وائأأأد معأأني وظيفتأأأه جعأأأم هأأأذا 

 جقد قيم: إن وربيم هو امللك املو م ابلعذاب. اخلسل، 
وإسناد جعم (خيسل) إا (املال  ة) أو إا وائد من م ئقيقة ينه جاعم اخلسل قا  اعاا ئ ايأة عأن املال  أة (قأالوا  

 إان م ل وا أهم هذه القرية إن أهل ا  انوا ظاملني) إا (إان منزلون علق أهم هذه القرية روزا من السماء). 
إجراد ضم  (خيسل) مراعاة للفأ  (مأن) إذا أريأد طا فأة مأن املال  أة أو مراعأاة للفأ  واملعأ  إذا  أان مأا صأدق (مأن) و  

 مل ا وائدا. 
 واملع : اوبيح م علق سوء معاملت م رمم  لهنم آمنون من أن أيمر هللا مال  ته أبن خيسفوا ايرا ابمل ر ني.  
 ايرا ابطنا وابطنه ظاهرا وهو شدة الزلزا .  واخلسل: انقالب ظاهر السط( من بعض 
وجعأأم خسأأل يسأأتعمم قاصأأرا ومتعأأداي وهأأو مأأن ابب ضأأرب، واقأأدم عنأأد قولأأه اعأأاا (أجأألمن الأأذين م أأروا السأأيئات أن  

 خيسل هللا مم ايرا) سورة النحم. 
 اء وايرا حمسن الط اق. وال اء يف قوله (ب م) للمصائ ة، أي خيسل ايرا مصائ ة لذواا م. ويف اجلم  بني السم 
واملصدر املنس ك من (أن خيسل) جيوز أن ي ون بد  اشتما  من اسم املوصو  ين اخلسل من شلن من يف السماء،  

 وجيوز أن ي ون منصواب علق نز  اخلاجض وهو مطرد م  (أن)، واخلاجض احملذوف ئرف (من). 
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أن  أأور ايرا افريأأ  ايثأأر علأأق املأأؤثر ين اخلسأأل مأأدث املأأور، جأأ ذا خسأأفت  وجأأر  علأأق اخلسأأل املتوقأأ  امل أأدد بأأه  

ايرا جاولها املور ال حمالة، ل ن نظم ال الم ور  علق ما يناسب وعم الت ديد صنزلة ئادث وق  جلذلك ويء بعده 
يف مغأ  الل يأب جأ ذا أريأد  ابحلرف الدا  علق املفاولة ين ئأق املفاوألة أن ا أون ئاصألة زمأن احلأا  ال االسأتق ا   مأا

حتقيق ئصو  الفعم املستق م نز  منزلأة الواقأ  يف احلأا   قولأه اعأاا (  إذا دعأا م دعأوة مأن ايرا إذا أنأتم ختروأون)، 
وإذا أريد ائتضار ئالة جعم ئصم جيما مضق نز   ذلك منزلة امل اهد يف احلا   قوله اعاا (وإذا أذقنا الناس رمحة من 
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ت م إذا هلأم م أر يف آايانأا) ج أان قولأه (جأ ذا هأي  أور) مأؤذان بت أ يه ئالأة اخلسأل املتوقأ  امل أدد بأه حبالأة بعد ضراء مس
خسل ئصم جبام  التحقق  ما قالوا يف التع   عن املستق م بلف  املاضي، وئذف املر ب الدا  علق احلالة امل أ ه مأا 

 م   يلية م نية. ورمز إليه صا هو من آاثره ويتفر  عنه ج ان يف ال ال
 واملور: االرلاج واالضطراب واقدم يف قوله اعاا (يوم  ور السماء مورا) يف سورة الطور.  
[) (أم) الضأطراب االنتقأا  مأن غأرا إا 17(أم أمنتم من يف السماء أن يرسم علي م ئاص ا جستعلمون  يل نأذير  

آخر م له ابعت ار اختالف ايثرين الصأادرين عأن مفعأو  الفعأم  غرا، وهو انتقا  من االستف ام اإلن اري التعجييب إا
املستف م عنه اختالجا يووب افاوات بني  ن ي الفعلأني وإن  أاان متحأدين يف الغايأة، جاالسأتف ام ايو  إن أار علأق أمأن م 

 الذي يف السماء من أن يفعم جعال أرضيا. 
ن أن يرسم علي م من السماء ئاصأب وذلأك أم أن ملأن يف السأماء واالستف ام الواق  من (أم) إن ار علي م أن أيمنوا م 

 وأشد وقعا علق أهم ايرا. وال الم علق قوله (من يف السماء) اقدم يف الية ق ل ا ما يغ  عنه. 
وافري  مجلة (جستعلمون  يل نذير) علق االستف ام اإلن اري  تفري  مجلأة (جأ ذا هأي  أور) أي جحأني خيسأل ب أم أو   

لي م ئاصب اعلمون  يل نأذير، وئأرف التنفأيس ئقأه الأدخو  علأق ايخ أار الأيت سأتق  يف املسأتق م، وإرسأا  يرسم ع
احلاصب غ  خمرب حبصوله وإال ملا ختلل ين خرب هللا ال يتحلل، وإمنأا هأو يديأد وحتأذير جأ هنم رصأا آمنأوا وأقلعأوا جسألموا 

 ديد ش ه ابيمر الذي وق  ج ان افريأ  صأيغة اإلخ أار علأق هأذا من إرسا  احلاصب علي م ول ن ملا أريد حتقيق هذا الت
مؤذان بت  يه امل أدد بأه ابيمأر الواقأ  علأق طريقأة التم يليأة ال نيأة، ومجلأة (جسأتعلمون) قرينت أا يهنأا مأن روادف امل أ ه بأه  

  ما اقدم. 
  ويم، واجلملة مستلنفة. و( يل نذير) استف ام معلق جعم (اعلمون) عن العمم، وهو استف ام للت ديد والت 
 وئذجت ايء املت لم من (نذيري) ختفيفا وللرعي علق الفاصلة.  
 والنذير مصدر صع  اإلنذار م م الن   صع  اإلن ار.  
وقدم الت ديد ابخلسل علق الت ديد ابحلاصب ين اخلسل من أئوا  ايرا، وال الم علق أئواهلا أقأرب هنأا جسألك  

ع أوس، وين إرسأا  احلاصأب علأي م وأزاء علأق  فأرهم بنعمأة هللا الأيت من أا رزق أم يف ايرا امل أار ش ه طريأق الن أر امل
 إليه بقوله (و لوا من رزقه) ج ن من ل ايرزاق ايرضية من غيوث السماء قا  اعاا (ويف السماء رزق م). 

طاب اذ  ا واستدالال وامتنأاان ويديأدا [) بعد أن ووه هللا إلي م اخل18(ولقد  ذب الذين من ق ل م ج يل  ان ن    
ويويال ابتداء من قوله (واسروا قول م أو او روا به) التفت عن خطامم إا اإلخ ار عن م حبالأة الغي أة، اعريضأا ابلغضأب 
علي م صا أاوه من  م ا ذيب الرسو  صلق هللا عليه وسألم، ج أانوا وأديرين ابعأادهم عأز احلضأور للحطأاب، جلأذلك مل 

 م  ولقد  ذب الذين من ق ل م  ومل يقط  اوويه التذ   إلي م والوعيد لعل م يتدبرون يف أن هللا مل يدخرهم نصحا. يق
جاجلملأأة عطأأل علأأق مجلأأأة (أم أمنأأتم مأأن يف السأأماء أن يرسأأأم علأأي م ئاصأأ ا) ملناسأأ ة أن بأأأا عوقأأب بأأه بعأأض ايمأأأم  

 وط، ومن م من خسل مم م م أصحاب الرس. امل ذبني من خسل أو إرسا  ئجارة من السماء وهم قوم ل
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ولك أن لعم الواو للحا ، أي  يل أتمنون ذلك عندما ا ذبون الرسو  يف ئا  أنه قأد  أذب الأذين مأن قأ ل م ج أم  
 علمتم ما أصامم علق ا ذي  م الرسم. 
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ا  مأا قأد علمأوا أخ أاره لعل أم أن يتعضأوا بقيأاس ضرب هللا هلم م ال أبمم من ق ل م  أذبوا الرسأم جلصأامم مأن االستئصأ  

التم يم إن  انت عقوهلم مل ا لغ دروة االنتفأا  أبقيسأة االسأتنتاج، جأ ن امل أر ني مأن العأرب عرجأوا آاثر عأاد ولأود وانأاقلوا 
قيق وقوعأه أخ ار قوم نوح وقوم لوط وأصحاب الرس وجر  (ج يل  ان ن  ) استف اما اقريراي وان  اي وهو  ناية عن حت

 وأنه وق  يف ئا  جظاعة. 
وقأأد أ أأد اخلأأرب ابلأأالم و(قأأد) لتنزيأأم املعأأرا مأأم منزلأأة مأأن يظأأن أن هللا عاقأأب الأأذين مأأن قأأ ل م لغأأ  وأأرم أو جلأأرم غأأ   

 الت ذيب. ج و مفر  مؤ د، جاملع : لقد  ذب الذين من ق ل م ولقد  ان ن  ي علي م بتلك ال يفية. 
ضاجة إا ايء املت لم احملذوجة ختفيفا،  ما يف قوله (جستعلمون  يل نأذير)، واملعأ :  يأل رأيأتم ون  : أصله ن  ي ابإل 

 أثر ن  ي علي م جاعلموا أن ن  ي علي م صا ر ب م إا م م ما صار مم ن  ي علي م. 
وله (آمنتم من يف السماء أن خيسأل واملراد ابلن   املنظر بن   هللا علق الذين من ق ل م، ما أجاده استف ام اإلن ار يف ق 

 ب م ايرا) وقوله (أم أمنتم من يف السماء أن يرسم علي م ئاص ا). 
[) عطأل علأق مجلأة (هأو 19(أومل يروا إا الط  جوق م صأفت ويق ضأن مأا هسأ  ن إال الأرمحن إنأه ب أم شأيء بصأ   

اعأاا ابلتصأرف يف املووأودات، وقأد انتقأم مأن داللأة الذي وعم ل م ايرا ذلوال) اسرتساال يف الدال م علق انفأراد هللا 
أئأأوا  ال  أأر وعأأامل م، إا داللأأة أعجأأب أئأأوا  العجمأأاوات وهأأي أئأأوا  الطأأ  يف نظأأام ئر ايأأا يف ئأأا  ط اهنأأا إذ ال 

   ي علق ايرا  ما هو يف ئر ات غ ها علق ايرا، جحاهلا أقو  داللة علق عجيب صن  هللا املنفرد به. 
م التأأذ   بعجيأأب خلقأأة الطأأ  يف ط اهنأأا علأأق ضأأرب مأأن اإلطنأأاب ين ايوصأأاف ال الثأأة املسأأتفادة مأأن قولأأه واشأأتم  

(جأأوق م صأأاجات ويق ضأأن) اصأأور صأأورة ئر أأات الطأأ ان للسأأامعني جتنأأ   م لأأدقا ق رصأأا أغفل أأم عأأن اأأدقيق النظأأر جي أأا 
ونسي أو املغريب م ال إذا ساجر إا بالد اهلند أو إا بالد ن ليم بين ا من وقت ذهو  اإلدراك يف زمن الص ا، ج ن املرء الت

السأأودان جأأرأ  الفيلأأة وهأأو م تمأأم العقأأم دقيأأق التمييأأز أدرك مأأن دقأأا ق خلقأأة الفيأأم مأأا ال يدر أأه الروأأم مأأن أهأأم اهلنأأد 
م من أا مأا هأأر الناشأئ بأني الفيلأة، و أم غفأم النأاس عأأن دقأا ق يف املحلوقأات مأن احليأوان واجلمأاد مأا لأأو ات عأوه لتجلأق هلأ

وصفه الصحل قا  اعاا (أجال ينظرون إا اإلبم  يل خلقت وإا السماء  يل رجعأت وإا اجل أا   يأل نصأ ت وإا 
 ايرا  يل سطحت)، وقا  (ويف أنفس م أجال ا صرون). 

بأن  وقأد رأيأت بعأض مأن شأاهد ال حأر وهأو   أ ، ومل ي أن شأاهده مأن ق أم،  يأل امتل أه مأن العجأب مأا لأيس يئأد 
 ألفوه مع اره. 
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وهذا اإلطناب يف هذه السورة خمالل ملا يف نظ  هذه الية من سورة النحم يف قوله (أمل يروا إا الط  مسحرات يف وو  
السماء ما هس  ن إال هللا). وذلك حبسب مقتضاه اختالف املقامني جسورة النحم رابعة ق م سورة امللأك، جلمأا أوقظأت 

ا مأأا يف خلقأأة الطأأ  مأأن الأأدال م جلأأم يتفطنأأوا وسأألك يف هأأذه السأأورة مسأألك اإلطنأأاب بأأزايدة ذ أأر عقأوهلم جي أأا للنظأأر إ
أوصأأاف ثالثأأة: جالوصأأل ايو : مأأا أجأأاده قولأأه (جأأوق م) جأأ ن مجيأأ  الأأدواب   أأي علأأق ايرا والطأأ   أأذلك جأأ ذا طأأار 

بواسأأطة حتريأك ونائيأأه ذلأك سأأر قولأه اعأأاا الطأا ر انتقأم إا ئالأأة عجي أة خمالفأأة ل قيأة املحلوقأأات وهأي السأأ  يف اجلأو 
 (يط  جبنائيه) بعد قوله (وال طا ر) يف سورة اينعام لقصد اصوير الك احلالة. 

   
 

 4504صفحة : 
 
والوصل ال اين: (صاجات) وهو وصل بوزن اسم الفاعم م تق من الصأل، وهأو  أون أشأياء متعأددة متقاربأة ايم نأة   

يقا : صفوا صع  اصطفوا  ما ئ ق هللا عن املال  ة (وإان لنحن الصاجون) وقا  اعأاا يف وابستواء، وهو قاصر ومتعد، 
ال دن (جاذ روا اسم هللا علي ا صواف). ويقا : صف م إذا وعل م مستوين يف املوقل، ويف ئأديث ابأن ع أاس يف اجلنأا ز  

 رب  . واملراد هنا أن الط  صاجة أونحت ا جحأذف مر رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم بقرب من وذ  إا قوله  جصفنا خلفه و 
املفعو  لعلمه من الوصل اجلاري علق الط  إذ ال لعم الط  أشياء مصفوجة إال ريش أونحت ا عند الطأ ان جالطأا ر إذا 
طار بسط ونائيه، أي مدها جصل ريش اجلنأاح جأ ذا  أدد اجلنأاح ظ أر ري أه مصأطفا ج أان ذلأك االصأطفاف مأن أثأر 

الط  جوصفت به، واقدم عند قوله اعاا (والط  صاجات) يف سورة النور. وبسط اجلنائني ه ن الطا ر من الط ان جعم 
 ج و  مد اليدين للساب( يف املاء. 

الوصل ال الث: (ويق ضن) وهو عطل علق (صاجات) من عطل الفعم علق االسم ال  يه ابلفعم يف االشتقاق وإجادة  
 ر يف جاعله، جلم يفت بعطفه  اثم املعطوجني يف االمسية والفعلية الذي هو من حمسنات الوصم. االاصاف حبدوث املصد

والق ض: ضد ال سط. واملراد به هنأا ضأد الصأل املأذ ور ق لأه، إذ  أان ذلأك الصأل صأادقا علأق معأ  ال سأط ومفعولأه  
دنين ا مأن ونأومن لأالزدايد مأن حتريأك احملذوف هنا هو عني احملذوف يف املعطوف عليه، أي قابضات أونحأت ن ئأني يأ

 اهلواء لالستمرار يف الط ان. 
وأوثر الفعم املضار  يف (يق ضن) الستحضأار الأك احلالأة العجي أة وهأي ئالأة ع أس بسأط اجلنأائني إذ بأذلك الع أس  

 يزداد الط ان قوة امتداد زمان. 
واهلأا عنأد الطأ ان جناسأ ه االسأم الأدا  علأق وويء يف وصل الط  ب(صاجات) بصيغة االسم ين الصل هأو أ  أر أئ 

ال  ات، وويء يف وصف ن ابلق ض بصيغة املضار  لداللة الفعأم علأق التجأدد، أي وجيأددن القأ ض أونحأت ن يف خأال  
الط ان لالستعانة بق ض ايونحة علق زايدة التحرك عندما مسسن بتغلب واذبية ايرا علق ئر ات الط ان، ونظ ه 

 يف اجل ا  والط  (يس حن ابلع ي واإلشراق والط  حم ورة) ين التس ي( يف وقتني والط  حم ورة دوما.  قوله اعاا
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 وانتصب (جوق م) علق احلا  من (الط ) و ذلك انتصب (صاجات).  
ومجلة (ويق ضن) يف موض  نصب علق احلا  لعطف ا علق الوصل الذي هأو ئأا  جالرةيأة بصأرية مضأمنة معأ  النظأر،  

 ولذلك عديت إا املر ي ب(إا). 
واالستف ام يف (أومل يروا) إن اري، نزلوا منزلة من مل ير هااأه ايئأوا  يف الطأ  يهنأم مل يعتأربوا مأا ومل ي تأدوا إا داللت أا   

 علق انفراد خالق ا ابإلهلية. 
من استف ام إن ار، أي  ان ئق أم أن يعلمأوا  ومجلة (ما هس  ن إال الرمحان) م ينة جلملة (أومل يروا إا الط ) وما جي ا 

 أهنن ما هس  ن إال الرمحان إذ ال بسك هلا ارونه  قوله اعاا (وهسك السماء أن اق  علق ايرا). 
ويف هذا إهاء إا أن الذي أمسك الط  عن اهلوي املفضي إا اهلالك هو الذي أهلك ايمم الذين من ق م هؤالء جلو مل  

 لو استعصموا بطاعته يجناهم من اهلالك  ما أجنق الط  من اهلوي. ي ر وا به و 
ومعأأ  إمسأأاك هللا إايهأأا: ئفظ أأا مأأن السأأقوط علأأق ايرا صأأا أود  يف خلقت أأا مأأن اخلصأأا ص يف خفأأة عظام أأا وقأأوة  

وهنأأا مأأن ئر أأة اجلأأوان( ومأأا وعأأم هلأأن مأأن القأأوادم، وهأأي ري أأات ع أأر هأأي مقأأادمي ريأأش اجلنأأاح، ويف اخلأأوايف وهأأي مأأا د
اجلناح إا منت ق ري ه، وما خلقه من ش م أوسادها املعني علق نفوذها يف اهلواء ج ن ذلك  له خبلق هللا إايها مانعا هلا 

 من السقوط وليس ذلك صعاليق يعلق ا ما أئد  ما يعلق امل عوذ بعض الصور خبيوط دقيقة ال ا دو للناظرين. 
العلأأم خبأالف مأا يف سأورة النحأم (أمل يأأروا إا الطأ  مسأحرات يف وأو السأماء مأأا  وإي أار اسأم (الرمحأان) هنأا دون االسأم 

هس  ن إال هللا) لعله للووه الذي ذ رانه آنفا يف خطامم بطريقة اإلطناب مأن قولأه (أومل يأروا إا الطأ  جأوق م صأاجات) 
 الية. 

 يه ذ ر وصل (الرمحان) يف هذه السورة أرب  مرات. جمن مجلة عنادهم إن ارهم اسم (الرمحان) جلما مل يرعووا عما هم عل 
ومجلة (إنه ب م شيء بص ) اعليأم ملضأمون (مأا هسأ  ن إال الرمحأان) أي أمسأ  ن الرمحأان لعمأوم علمأه وئ متأه وال  

 هس  ن غ ه لقصور علمه أو انتفا ه. 
   
 

 4505صفحة : 
 
الذي هو من ايمسأاء احلسأ  يف وأو: السأمي  ال صأ ، وإمنأا  وال ص : العليم، م تق من ال ص ة، ج و هنا غ  الوصل  

هأأو هنأأا مأأن ابب قأأوهلم: جأأالن بصأأ  ابيمأأور. وقولأأه اعأأاا (إن هللا بصأأ  ابلع أأاد)، ج أأو خأأرب ال وصأأل وال منأأز  منزلأأة 
علأم  أأم االسأم. واقأدمي (ب أم شأأيء) علأق متعلقأه إلجأادة القصأأر اإلضأايف وهأو قصأأر قلأب ردا علأق مأن يزعمأأون أنأه ال ي

 شيء  الذين قيم هلم (وأسروا قول م أو او روا به). 
[) (أم) منقطعأة وهأي لالضأطراب 20(أمن هذا الذي هو وند ل م ينصر م من دون الرمحن إن ال أاجرون إال يف غأرور  

تقأرون إليأه، االنتقايل من غرا إا غرا ج عد استيفاء غأرا إث أات اإلهليأة احلأق ه اعأاا ابلوئدانيأة واأذ  هم أبهنأم مف
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انتقأم إا إبطأأا  أن ي أون أئأأد يأدج  عأأن م العأأذاب الأذي اوعأأدهم هللا بأه جووأأه إلأأي م اسأتف ام أن يأأدلوا علأق أئأأد مأأن 
أصأأنام م أو غ هأأا يقأأا  جيأأه هأأذا هأأو الأأذي ينصأأر مأأن دون هللا، جأأ هنم غأأ  مسأأتطيعني اعيأأني أئأأد لأأذلك إال إذا سأأل وا 

 ذا الجتضاح أمره. طريق ال  تان وما هم بسال يه يف م م ه
 وهذا ال الم انشئ عن قوله (أأمنتم من يف السماء) الية ج و م له معرتا بني ئجج االستدال .  
و(أم) املنقطعأأأة ال يفارق أأأا معأأأ  االسأأأتف ام، واي  أأأر أن ي أأأون مقأأأدارا جأأأ ذا صأأأرح بأأأه  مأأأا هنأأأا جلوضأأأ( وال يتأأأوهم أن  

 صرح به جي  م اوتما  استف امني. االستف ام يقدر بعدها ولو  ان يلي ا استف ام م
واالسأأأتف ام مسأأأتعمم يف التعجيأأأز عأأأن التعيأأأني جيأأأؤو  إا االنتفأأأاء، واإلشأأأارة م أأأار مأأأا إا مف أأأوم (ونأأأد) مفأأأروا يف  

ايذهان استحضر للمحاط ني، ججعم  لنأه ئاضأر يف اخلأارج ي أاهده املحأاط ون، جيطلأب املأت لم مأن م اعيأني ق يلأه أبن 
 وملا  ان االستف ام مستعمال يف التعجيز استلزم ذلك أن هذا اجلند املفروا غ   ا ن.  يقولوا بنو جالن.

 وقريب من ذلك قوله اعاا (من ذا الذي ي ف  عنده إال اذنه) وووه.  
 و(من) يف موض  م تدأ واسم اإلشارة خرب عن امل تدأ.  
ومأيم (مأأن) املأأدغمتني جبعل مأا  ال لمأأة الوائأأدة  مأأا   و تأب يف املصأأحل (أمأأن) صأيم وائأأدة بعأأد اهلمأزة و أأا مأأيم (أم) 

 تب (عم يتساءلون) صيم وائأدة بعأد العأني، وال اقأرأ إال صأيم م أددة إذ املعتأرب يف قأراءة القأرآن الروايأة دون ال تابأة وإمنأا 
 ي تب القرآن لإلعانة علق مراوعته. 

صأر م) مجلأة يف موضأ  احلأا  مأن (ونأد) أو صأفة و(الذي هو وند) صفة السأم اإلشأارة، و(ل أم) صأفة  (ونأد) و(ين 
 اثنية  (وند). 

وجيوز أن ي ون اسم اإلشارة م ارا به إا مجاعة ايصنام املعروجة عندهم املوضوعة يف ال ع ة وئوهلا الذي اختذ وه وندا  
 جمن هو ئىت ينصر م من دون هللا. 

جرعون) يف قراءة جت( مأيم (مأن) ورجأ  جرعأون، أي مأن هأذا  جت ون (من) استف امية مستعملة يف التحق  م م قوله (من  
اجلنأأد ج نأأه أئقأأر مأأن أن يعأأرف، واسأأم اإلشأأارة صأأفة السأأم االسأأتف ام م ينأأة لأأه، و(الأأذي هأأو ونأأد ل أأم) صأأفة السأأم 
اإلشارة. ومجلة (ينصر م) خرب عن اسم االستف ام، أي هو أقم مأن أن ينصأر م مأن دون الرمحأان. ووأيء ابجلملأة االمسيأة 
(الذي هو وند ل م) لداللت ا علق الدوام وال  وت ين اجلند ي ونأوا علأق اسأتعداد للنصأر إذا دعأي إليأه سأواء قااأم أم مل 
يقاام ين النصر متاج إا استعداد وييؤ  ما قا  النيب صلق هللا عليه وسلم  خأ  النأاس روأم بسأك بعنأان جرسأه  لمأا 

 مس  هيعة طار إلي ا  أي هيعة و اد. 
املع : ينصر م عند ائتياو م إا نصره، ج ذا ووه اجلم  بني مجلة (هو وند ل م) ومجلة (ينصر م) ومل يستغن ابل انية ج 

 عن ايوا. 
 و(دون) أصله ظرف للم ان ايسفم ضد  جوق  ، ويطلق علق املغاير جي ون صع  غ  علق طريقة اجملاز املرسم.  
 ون ظرجأا مسأتقرا يف موضأ  احلأا  مأن الضأم  املسأترت يف (ينصأر م). أي ئالأة  أون جقوله (من دون الرمحان) جيوز أن ي 

الناصر من وانب غ  وانب هللا، أي مأن مسأتطي  غأ  هللا يأدج  عأن م السأوء علأق وأو قولأه اعأاا (أم هلأم آهلأة  أنع م 
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لر الك الظروف بغأ  (مأن)، قأا  من دوننا) جت ون (من) زا دة مؤ دة للظرف وهي ازاد م  الظروف غ  املتصرجة، وال 
احلريري يف املقامة الرابعة والع رين  وما منصوب علق الظرف ال خيفضه سو  ئرف  وجسره بظرف  عند  وال خصوصية 

    عند  بم ذلك يف مجي  الظروف غ  املتصرجة. 
 الية السابقة.  وا رير  وصل الرمحان  عقب الية السابقة للووه الذي ذ ران يف إي ار هذا الوصل يف 
   
 

 4506صفحة : 
 
وذيم هذا االعرتاا بقوله (إن ال اجرون إال يف غأرور)، أي ذلأك شألن ال أاجرين  ل أم وهأم أهأم ال أرك مأن املحأاط ني   

وغ هم، أي يف غرور من الغفلة عن اوق  أبس هللا اعاا، أو يف غرور من اعتمادهم علق ايصنام  مأا غأر ايمأم السأالفة 
ن ايواثن اأأنفع م واأأدج  عأأن م العأأذاب جلأأم جيأأدوا ذلأأك مأأن م وقأأت احلاوأأة ج أأذلك سأأيق  يم أأاهلم قأأا  اعأأاا ديأأن م أب

(ولل أاجرين أم اهلأأا) وقأأا  (أ فأار م خأأ  مأأن أولأئ م) جتعريأأل (ال أأاجرون) لالسأتغراق. ولأأيس املأأراد بأه  أأاجرون مع أأودون 
 ئىت ي ون من وض  املظ ر موض  الضم . 

 فس وقو  أمر انج  هلا صحا م اتو  ا، وهو خبالف ذلك أو هو غ  واق . والغرور: ظن الن 
واقدم يف قوله اعاا (ال يغرنك اقلب الذين  فروا يف ال الد) يف آخر آ  عمران وقوله (يوئي بعضأ م إا بعأض زخأرف  

 القو  غرورا) يف اينعام وقوله (جال اغرن م احلياة الدنيا) يف سورة جاطر. 
 قازية مستعملة يف شدة التل س ابلغرور ئىت  لن الغرور حميط مم إئاطة الظرف. والظرجية  
واملعأأ : مأأا ال أأاجرون يف ئأأا  مأأن ايئأأوا  إال يف ئأأا  الغأأرور، وهأأذا قصأأر إضأأايف لقلأأب اعتقأأادهم أهنأأم يف مأألمن مأأن  

 ال وارث حبماية آهلت م. 
م علق أسلوب قوله (أم من هذا الذي هو وند ل م)، وهذا (أمن هذا الذي يرزق م إن أمسك رزقه) انتقا  آخر وال ال 

 ال الم انظر إا قوله (و لوا من رزقه) علق طريقة اللل والن ر املع وس. 
 والرزق: ما ينتف  به الناس، ويطلق علق املطر، وعلق الطعام،  ما اقدم يف قوله اعاا (وود عندها رزقا).  
  لف  (الرمحان) الواق  يف قوله (من دون الرمحان). وضم  (أمسك) وضم  (رزقه) عا دان إا 
وويء ابلصلة جعال مضارعا لداللته علق التجدد ين الرزق يقتضي الت أرار إذ ئاوأة ال  أر إليأه مسأتمرة. و تأب (أمأن)  

 يف املصحل بصورة  لمة وائدة  ما  تب نظ يا املتقدمة آنفا. 
وق  ووااب عن سؤا  انشئ عن الدال م والقوار  والزواور والعظات والعرب  [) استئناف بياين21(بم جلوا يف عتو ونفور  

املتقدمة ابتداء من قوله (الذي خلق املوت واحلياة) إا هنا، جيتجه للسا م أن يقو : لعل م نفعت عندهم الايت والنذر، 
 واعتربوا ابلايت والعرب، جلويب ابطا  ظنه أبهنم جلوا يف عتو ونفور. 
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الضأأأطراب أو اإلبطأأأا  عمأأا اضأأأمنه االسأأأتف امان السأأابقان أو لالنتقأأأا  مأأأن غأأرا التعجيأأأز إا اإلخ أأأار عأأأن و(بأأم) ل 
 عنادهم. 

يقا : جل يف اخلصومة من ابب مس ، أي اشتد يف النزا  واخلصام، أي استمروا علق العناد ي تنف م العتو والنفأور، أي ال  
 تو: الت رب والطغيان. يرتك خملصا للحق إلي م، جالظرجية قازية، والع

 والنفور: هو االمشئزاز من ال يء واهلروب منه.  
واملعأأ : اشأأتدوا يف اخلصأأام متلأأ س ابل أأرب عأأن اا أأا  الرسأأو  ئرصأأا علأأق بقأأاء سأأياديم وابلنفأأور عأأن احلأأق ل راهيأأة مأأا   

 خيالل أهواءهم وما ألفوه من ال اطم. 
[) هذا م م ضربه هللا لل أاجرين واملأؤمنني 22علق صرط مستقيم (أجمن ه ي م  ا علق وو ه أهد  أمن ه ي سواي  

أو لرولني:  اجر ومؤمن، ينه واء مفرعا علق قوله (إن ال اجرون إال يف غرور) وقوله (بم جلوا يف عتو ونفور) ومأا ااصأم 
يأرزق م إن  ذلك به من ال أالم الأذي سأيق مسأاق احلجأة علأي م بقولأه (أمأن هأذا الأذي هأو ونأد ل أم) (أمأن هأذا الأذي

أمسأأك رزقأأه)، وذلأأك بأأا اافأأق عليأأه املفسأأرون علأأق اخأأتالف منأأائي م ول أأن مل يعأأرج أئأأد مأأن م علأأق بيأأان  يأأل يتعأأني 
التم يم ايو  لل اجرين وال اين للمؤمنني ئىت يظ ر ووه إلزام هللا امل ر ني أبهنم أهم امل م ايو  م م السوء، ج ذا مل يتعأني 

يتضأ( إلأأزام امل أر ني أبن ئأأاهلم ئأا  التم يأأم ايو ، جيحأا   أأم مأن الفأأريقني أن خصأمه هأأو ذلأك مأأن اهليئأة امل أأ  ة مل 
مضأأرب امل أأم السأأوء. ويتأأوهم أن ال أأالم ورد علأأق طريقأأة ال أأالم املنصأأل وأأو (وإان أو إاي أأم لعلأأق هأأد  أو يف ضأأال  

 دال  وهنالك يف مقام املتار ة أو االستنزا . م ني) بذلك ين و عنه املقام هنا ين ال الم هنا وارد يف مقام احملاوة واالست
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والأأذي انقأأدح يل: أن التم يأأم وأأر  علأأق ا أأ يه ئأأا  ال أأاجر واملأأؤمن حبالأأة م أأي إنسأأان خمتلفأأة وعلأأق ا أأ يه الأأدين   

لأق صأراط ابلطريق املسلو ة  ما يقتضيه قوله (علق صراط مسأتقيم) جأال بأد مأن اعت أار م أي امل أب علأق وو أه م أيا ع
معأوج، واعأني أن ي أون يف قولأه (م  أا علأق وو أه) اسأأتعارة أخأر  بت أ يه ئأا  السأالك صأراطا معووأا يف أتملأه وارمسأأه 
آاثر الس  يف الطريق غ  املستقيم خ ية أن يضم جيه، حبا  امل ب علق وو أه يتوسأم ئأا  الطريأق وقرينأة ذلأك مقابلتأه 

غ  السوي وهو املنح  املطأاطئ يتوسأم الاثر الال حأة مأن آاثر السأا رين لعلأه بقوله (سواي) امل عر أبن م  ا أطلق علق 
 يعرف الطريق املوصلة إا املقصود. 

جامل رك يتووه بع اداه إا آهلة    ة ال يدري لعم بعض ا أقأو  مأن بعأض وأعطأل علأق بعأض الق ا أم مأن بعأض، جقأد   
ون مناة ول م ق يله إله أو آهلة جتقسم احلاوات عنأدها واستنصأر   انت ثقيل يع دون الالت، و ان ايوس واخلزرج يع د

 م قوم آبهلأت م وطمعأوا يف غنا  أا عأن م وهأذه ئالأة يعرجوهنأا جأال هأرتون يف هنأم مضأرب امل أم ايو ، و أذلك ئأا  أهأم 
م هللا الوائأأد اإلشأأراك يف  أأم زمأأان. أال اسأأم  مأأا ئ أأاه هللا عأأن يوسأأل عليأأه السأأالم مأأن قولأأه (أأرابب متفرقأأون خأأ  أ
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الق أار). وينأأور هأذا التفسأأ  أنأأه يفسأره قولأأه اعأأاا (وأن هأذا صأأراطي مسأأتقيما جأاا عوه وال ات عأأوا السأأ م جتفأرق ب أأم عأأن 
س يله) وقوله (قم هذه س يلي أدعو إا هللا علق بص ة أان ومن اا ع  وس حان هللا وما أان من امل أر ني)، جقابأم يف اليأة 

تقيم امل  ه به اإلسالم ابلس م املتفرقة امل  ه ما اعداد ايصنام، ووعم يف الية ال انيأة اإلسأالم م أ  ا ايوا الصراط املس
 ابلس يم وسال ه يدعو ب ص ة   قابم بينه وبني امل ر ني بقوله (وما أان من امل ر ني). 

ه حلا  امل ر ني يف اقسم أمره بني الهلأة جالية ا تمم علق ثالث استعارات   يلية جقوله (ه ي م  ا علق وو ه) ا  ي 
طل ا للذي ينفعه من ا ال اك يف انتفاعه ما، حبا  السا ر قاصدا أرضا معينة ليس هلا طريق وادة ج و يتت   بنيات الطريق 

خفأاف اإلبأم امللتوية والت س عليه وال يوقن ابلطريقة اليت ا لغ إا مقصده جي قأق ئأا را متومسأا يتعأرف آاثر أقأدام النأاس وأ
 جيعلم ما أن الطريق مسلو ة أو مرتو ة. 

ويف ضمن هذه التم يلية   يلية أخر  م نية عليه بقوله (م  ا علق وو ه) بت  يه ئا  املتح  املتطلب لآلاثر يف ايرا  
 حبا  امل ب علق وو ه يف شدة اقرتابه من ايرا. 

ئد الواثق بنصأر ربأه وأتييأده وأبنأه مصأادف للحأق، حبأا  املاشأي وقوله (من ه ي سواي) ا  يه حلا  الذي آمن برب وا 
 يف طريق وادة واضحة ال ينظر إال إا الاه وو ه ج و مستو يف س ه. 

وقد ئصم يف الية إجيأاز ئأذف إذ اسأتغ  عأن وصأل الطريأق اباللتأواء يف التم يأم ايو  لداللأة مقابلتأه ابالسأتقامة يف  
 التم يم ال اين. 

  صدر اجلملة للتفري  علق مجي  ما اقدم من الدال م والعرب من أو  السورة إا هنا، واالستف ام اقريري. والفاء يف 
وامل أأأب: اسأأأم جاعأأأم مأأأن أ أأأب، إذا صأأأار ذا  أأأب، جأأأاهلمزة جيأأأه أصأأأل ا إلجأأأادة املصأأأ  يف ال أأأيء م أأأم  أأأزة: أق أأأ    

ل أت مواشأي م، وأرملأوا إذا جأ  زادهأم، وهأي أجعأا  السحاب، إذا دخم يف ئالة الق  ، ومنأه قأوهلم: أنفأض القأوم إذا ه
 قليلة جيما واء جيه اجملرد متعداي وامل موز قاصرا. 

و(أهد ) م تق من اهلد ، وهو معرجة الطريق وهو اسم افضيم مسلوب املفاضلة ين الذي ه ي م  ا علق وو ه ال  
ب إيل بأا يأدعون  إليأه) يف قأو    أ  مأن ايهأة. شيء عنده من االهتداء ج و من ابب قوله اعاا (قا  رب السجن أئأ

 وم م هذا ال خيلو من ي م أو  لي( حبسب املقام. 
والسوي: ال ديد االستواء جعيم صعأ  جاعأم قأا  اعأاا (أهأدك صأراطا سأواي). و(أم) يف قولأه (أمأن ه أي سأواي) ئأرف  

نية يف قوله (أجمأن ه أي م  أا) أو قولأه (أمأن ه أي سأواي) عطل وهي (أم) املعادلة هلمزة االستف ام. و(من) ايوا وال ا
موصأأولتان وحممل مأأا أن املأأراد من مأأا جريأأأق املأأؤمنني وجريأأق امل أأر ني وقيأأم: أريأأأد شأأحص معأأني أريأأد ابيوا أبأأو و أأأم، 

 وابل انية النيب صلق هللا عليه وسلم وأبو ب ر أو محزة رضي هللا عن ما. 
 [)  23السم  وايبصار وايجئدة قليال ما ا  رون (قم هو الذي أن ل م ووعم ل م  
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هذا انتقا  من اوويه هللا اعاا اخلطاب إا امل ر ني للت صأ  ابحلجأج والأدال م ومأا ختلأم ذلأك مأن الوعيأد أو الت ديأد   
ان أيطا لالذهأان ئأىت  ألن إا خطامم علق لسان رسوله صلق هللا عليه وسألم أبن يقأو  هلأم مأا سأيذ ر افننأا يف ال يأان و 

ال الم صدر من قا لني وارجيعا لقدر ن يه صلق هللا عليه وسلم اعطا ه ئظا من التذ   معه  ما قا  اعاا (ج منا يسأرانه 
 بلسانك). 

واالنتقأأا  هنأأا إا االسأأتدال  بفأأرو  املحلوقأأات بعأأد االسأأتدال  أبصأأوهلا، ومأأن االسأأتدال  بفأأرو  أعأأراا اإلنسأأان بعأأد  
ا، جمن االستدال  خبلق السماوات وايرا واملوت واحلياة، إا االستدال  خبلق اإلنسأان ومدار أه، وقأد اا أ  ايمأر أصل 

ابلقو  خبمسة م له بطريقة الت رير بأدون عأاطل اهتمامأا صأا بعأد  أم أمأر مأن مقالأة ي لغ أا إلأي م الرسأو  صألق هللا عليأه 
 يبصار) اخل. وسلم قا  (هو الذي أن ل م ووعم ل م السم  وا

 والضم  (هو) إا الرمحان من قوله (من دون الرمحان).  
 واإلن اء:اإلجياد.  
وإجراد (السم ) ين أصله مصدر، أي وعم ل م ئالة السم ، وأما (ايبصار) ج و مجأ  ال صأر صعأ  العأني، وقأد اقأدم  

 رهم غ اوة) يف سورة ال قرة. ووه ذلك عند قوله اعاا (ختم هللا علق قلومم وعلق مسع م وعلق أبصا
 و(ايجئدة) القلوب، واملراد ما العقو ، وهو إطالق شا   يف استعما  العرب.  
والقصأأر املسأأتفاد مأأن اعريأأل املسأأند إليأأه واملسأأند يف قولأأه (هأأو الأأذي أن أأل م) إا آخأأره قصأأر إجأأراد بتنزيأأم املحأأاط ني  

 اإلن اء وإعطاء اإلئساس واإلدراك. ل ر  م منزلة من يعتقد أن ايصنام شار ت هللا يف 
 و(قليال ما ا  رون) ئا  من ضم  املحاط ني، أي أنعم علي م مذه النعم يف ئا  إ ال م ش رها.  
 و(ما) مصدرية واملصدر املنس ك يف موض  جاعم (قليال) العتماد (قليال) علق صائب ئا . و(قليال) صفة م   ة.  
لنفي والعدم. وهذا اإلطالق من ضروب ال ناية واالقتصاد يف احل أم علأق طريقأة التملأي( وقد استعمم (قليال) يف مع  ا 

واقدم عند قوله اعأاا (جقلأيال مأا يؤمنأون) يف ال قأرة وقولأه اعأاا (جأال يؤمنأون إال قلأيال) يف سأورة النسأاء، واقأو  العأرب: 
 هذه أرا قلما ان ت. 

[) إعأأادة جعأأم (قأأم) مأأن ق يأأم الت ريأأر امل أأعر ابالهتمأأام ابلغأأرا 24(قأأم هأأو الأأذي ذرأ أأم يف ايرا وإليأأه حت أأرون  
 املسوقة جيه الك ايقوا . 

والأذرء: اإل  أأار مأأن املووأأود، ج أذا أخأأص مأأن قولأأه (هأو الأأذي أن أأل م) أي هأأو الأذي   أأر م علأأق ايرا  قولأأه (هأأو  
 أن ل م من ايرا واستعمر م جي ا) أي أعمر م إايها. 

 يف قوله (هو الذي ذرأ م يف ايرا) م م القو  يف قوله (هو الذي أن ل م) الية. والقو  يف صيغة القصر  
وقوله (وإليه حت رون) أي بعد أن أ  ر م يف ايرا ج و يزيل م صوت ايويا  ج   عن املوت ابحل ر يهنأم قأد علمأوا  

عأن املأوت ابحل أر صأرا تني مأن املالزمأة،  أن احل ر الذي أنذروا به ال ي أون إال بعأد ال عأث وال عأث بعأد املأوت، جال نايأة
 وقد أدمج يف ذلك اذ  هم ابملوت الذي قد علموا أنه البد منه، وإنذارهم ابل عث واحل ر. 
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جتقأدمي املعمأأو  يف (وإليأأه حت أرون) لالهتمأأام والرعايأأة علأأق الفاصألة، ولأأيس لالختصأأاص يهنأم مل ي ونأأوا يأأدعون احل أأر  
 هللا.  أصال جضال عن أن يدعوه لغ 

[) ملأأا مل ا أأن هلأأم 26[ قأأم إمنأأا العلأأم عنأأد هللا وإمنأأا أان نأأذير م أأني 25(ويقولأأون مأأىت هأأذا الوعأأد إن  نأأتم صأأادقني   
معارضأأة للحجأأة الأأيت يف قولأأه (هأأو الأأذي أن أأل م) إا (هأأو الأأذي ذرأ أأم يف ايرا) اوصأأر عنأأادهم يف مضأأمون قولأأه 

ا جبحأده واعج أوا مأن إنأذار القأرآن بأه، وقأا  بعضأ م لأ عض (هأم نأدل م (وإليه حت رون) ج هنم قد وحدوا ال عأث وأعلنأو 
علأأق روأأم ين أأئ م إذا مأأزقتم  أأم بأأزق إن أأم لفأأي خلأأق وديأأد اجأأرت  علأأق هللا  أأذاب أم بأأه ونأأة) و أأانوا يقولأأون (مأأىت هأأذا 

 رير. الوعد إن  نتم صادقني) واستمروا علق قوله، جلذلك ئ اه هللا عن م بصيغة املضار  املقتضية للت 
والوعأأد مصأأدر صعأأ  اسأأم املفعأأو ، أي مأأىت هأأذا الوعأأد جيجأأوز أن يأأراد بأأه احل أأر املسأأتفاد مأأن قولأأه (وإليأأه حت أأأرون)  

 جاإلشارة إليه بقوله (هذا) ظاهرة، وجيوز أن يراد به وعد آخر بنصر املسلمني، جاإلشارة إا وعيد مسعوه. 
ت  م ين مأن عأاديم أن يسأت ز وا بأذلك قأا  اعأاا (جسأيقولون مأن واالستف ام بقوهلم (مىت هذا الوعد) مسأتعمم يف الأ 

 يعيدان قم الذي جطر م أو  مرة جسينغضون إليك رةوس م ويقولون مىت هو). 
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 وأاوا بلف  الوعد استنجازا له ين شلن الوعد الوجاء.   
واملسلمني يهنم يل جون انذارهم بيأوم احل أر، واقأدم  وضم  اخلطاب يف (إن  نتم صادقني) للنيب صلق هللا عليه وسلم 

 نظ ه يف سورة الن ل. 
وأمأأر هللا رسأأوله أبن جييأأب سأأؤاهلم جبلأأة علأأق خأأالف مأأرادهم بأأم علأأق ظأأاهر االسأأتف ام عأأن وقأأت الوعأأد علأأق طريقأأة  

واب  الم أم وجصأم دون ايسلوب احل يم، أبن وقأت هأذا الوعأد ال يعلمأه إال هللا، جقولأه (قأم) هنأا أمأر بقأو  خيأتص جبأ
عطل جيراين املقو  يف سياق احملاورة، ومل يعطل جعم (قم) ابلفاء وراي علق سنن أم اله الواقعة يف اجملاوبة واحملأاورة،  مأا 

 اقدم يف نظا ره ال   ة واقدم عند قوله اعاا (قالوا ألعم جي ا من يفسد جي ا) يف سورة ال قرة. 
ع د، أي العلم مذا الوعد. وهذه هي الالم الأيت اسأمق عوضأا عأن املضأاف إليأه. وهأذا قصأر والم التعريل يف (العلم) لل 

 ئقيقي. 
 (وإمنا أان نذير م ني) قصر إضايف، أي ما أان إال نذير بوقو  هذا الوعد ال ألاوز ذلك إا  وين عاملا بوقته.  
 وامل ني: اسم جاعم من أابن املتعدي، أي م ني ملا أمرت بت ليغه.  
[) (ملأأا) ئأأرف اوقيأأت، أي سأأأيئت 27(جلمأأا رأوه زلفأأة سأأيهت ووأأوه الأأذين  فأأروا وقيأأم هأأأذا الأأذي  نأأتم بأأه اأأدعون  

 وووه م يف وقت رةيت م الوعد. 
 والفاء جصيحة يهنا اقتضت مجلة حمذوجة اقديرها: جحم مم الوعد جلما رأوه اخل، أي رأوا املوعد به.  
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ووأأيء بأأه بصأأيغة املاضأأي ل أأ  ه ابملاضأأي يف حتقأأق الوقأأو  م أأم (أاأأق أمأأر هللا) ينأأه وجعأأم (رأوه) مسأأتعمم يف املسأأتق م،  
صأأادر عمأأن ال إخأأالف يف أخ أأاره جأأ ن هأأذا الوعأأد مل ي أأن قأأد ئصأأم ئأأني نأأزو  اليأأة ص أأة سأأواء أريأأد ابلوعأأد الوعأأد 

) ج نه يقتضي أهنم يقولونه يف ابل عث  ما هو مقتضق السياق أم أريد به وعد النصر، بقرينة قوله (ويقولون مىت هذا الوعد
 احلا  وأن الوعد غ  ئاصم ئني قوهلم يهنم يسللون عنه ب(مىت). 

ونظ  هذا االستعما  قوله اعأاا (ج يأل إذا وئنأا مأن  أم أمأة ب أ يد ووئنأا بأك علأق هأؤالء شأ يدا) يف سأورة النسأاء  
ء) يف سأورة النحأم إذ مجأ  يف اليتأني بأني جعأم وقوله اعاا (ويوم ن عث من  م أمأة ب أ يد ووئنأا بأك شأ يدا علأق هأؤال

 (ن عث) مضارعا وجعم (وئنا) ماضيا. 
وأصم املع : ج ذا يرونه اساء ووأوه الأذين  فأروا اخل، جعأد  عأن ذلأك إا صأود الوعيأد يف صأورة اإلخ أار عأن أمأر وقأ   

 ججيء ابيجعا  املاضية. 
 به. وضم  (رأوه) عا د إا الوعد صع : رأوا املوعود  
والزلفة بضم الزاي: اسم مصدر زلل إذا قرب وهو من ابب اعب. وهذا إخ ار ابملصدر للم الغة، أي رأوه شديد القأرب  

 من م، أي أخذ يناهلم. 
و (سأأيئت) بأأ  للنا أأب، أي سأأاء ووأأوه م ذلأأك الوعأأد صعأأ  املوعأأد. وأسأأند ئصأأو  السأأوء إا الووأأوه لتضأأمينه معأأ    

 آاثر االنفعا  منه علق الوووه،  ما أسند اخلوف إا ايعني يف قو  ايع ق:           لحت، أي سوء شديد اظ ر 
 وأقدم إذا ما أعني الناس افرق (وقيم) أي هلم.   
و(اأأأدعون) بت أأأديد الأأأدا  مضأأأار  ادعأأأق. وقأأأد ئأأأذف مفعولأأأه لظ أأأوره مأأأن قولأأأه (ويقولأأأون مأأأىت هأأأذا الوعأأأد إن  نأأأتم  

 صادقني)، أي ادعون أنه ال ي ون. 
و (بأه) متعلأق ب(اأدعون) ينأأه ضأمن معأ  (ا أأذبون) ج نأه إذا ضأمن عامأأم معأ  عامأم آخأأر مأذف معمأو  العامأأم   

 املذ ور ويذ ر معمو  ضمنه ليد  املذ ور علق احملذوف. وذلك ضرب من اإلجياز. 
ي  نأتم بأه اأدعون) مال  أة واقدمي اجملرور علأق العامأم لالهتمأام اخطأاره وللرعايأة علأق الفاصألة. والقا أم هلأم (هأذا الأذ 

 احمل ر أو خزنة و نم، جعد  عن اعيني القا م، إذ املقصود املقو  دون القا م جحذف القا م من اإلجياز. 
والقصر املستفاد مأن اعريأل وأزأي اإلسأناد اعأريض مأم أبهنأم مأن شأدة وحأودهم صنزلأة مأن إذا رأوا الوعأد ئسأ وه شأيئا  

 أوه عارضا مستق م وديت م قالوا هذا عارا بطران). آخر علق وو قوله اعاا (جلما ر 
وقرأ اجلم ور (سيئت) ب سرة السني خالصة. وقرأه ابن عامر وال سا ي وانج  امشأا  ال سأرة ضأمة، و أا لغتأان يف جأاء   

  م ثالثي معتم العني إذا ب  للمج و . 
دا  مأأن الأأدعاء، أي الأأذي  نأأتم اأأدعون هللا أن وقأأرا اجلم أأور (اأأدعون) بفأأت( الأأدا  امل أأددة. وقأأرأه يعقأأوب بسأأ ون الأأ 

 يصي  م به ي ما وعنادا  ما قالوا (جلمطر علينا ئجارة من السماء أو ا تنا بعذاب أليم). 
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 4510صفحة : 
 
[) هذا ا رير اثن لفعم (هو الذي 28(قم أرأيتم إن أهل   هللا ومن معي أو رمحنا جمن جي  ال فرين من عذاب أليم   

  م). أن ل
 ان من بذاءة امل ر ني أن جي روا بتم  هالك رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم وهالك من معه من املسلمني، وقأد ئ أق   

القرآن عن م (أم يقولون شأاعر نأرتبص بأه ريأب املنأون) وئ أق عأن بعضأ م (ويأرتبص ب أم الأدوا ر)، و أانوا يتأهمرون علأق 
ا لي  تأأوك أو يقتلأوك) جأألمره هللا أبن يعأرج م ئقيقأأة اأدئض أمأأاني م، وهأأي أن قتلأه، قأأا  اعأاا (وإذ ه أأر بأك الأأذين  فأرو 

موت أئد أو ئيااه ال يغ  عن غ ه ما وأره إليأه عملأه، وقأد وأرت إلأي م أعمأاهلم غضأب هللا ووعيأده ج أو ان ل أم ئيأي 
مون أو نرينك الذي وعدانهم ج ان الرسو  صلق هللا عليه وسلم أو ابدره املنون، قا  اعاا (جلما نذهنب بك ج ان من م منتق

علأي م مقتأدرون) وقأا  (ومأا وعلنأا ل  أر مأن ق لأك اخللأد أجأ ن مأت ج أم اخلالأدون) وقأا  (إنأك ميأت وإهنأم ميتأأون) أي 
 امل ر ني، وقد ا رر هذا املع  وما يقاربه يف القرآن وينسب إا ال اجعي:          

جتلأأأك سأأأ يم لسأأأت جي أأأا أبوئأأأأد جقأأأد ي أأأون نأأأزو  هأأأذه الايت        أأأ  روأأأا  أن أمأأأوت جأأأ ن أمأأأت                  
السابقة صادف مقالة من مقااليم هذه جنزلأت اليأة يف أثنا  أا وقأد ي أون نزوهلأا ملناسأ ة ئ ايأة قأوهلم (مأىت هأذا الوعأد) 

هل أ ) ب(رمحنأا) يأد  أبن قار ه  الم بذيء، م م أن يقولوا: أبعد هال ك أييت الوعد.د واإلهأالك: اإلمااأة، ومقابلأة (أ
علق أن املراد: أو رمحنا ابحليأاة، جيفيأد أن احليأاة رمحأة، وأن أتخأ  ايوأم مأن الأنعم، وإمنأا مل يأؤخر هللا أوأم ن يأه صألق هللا 
عليه وسلم م  أنه أشرف الرسم حل م أرادها  ما د  عليه قوله  ئيايت خ  ل م ومأويت خأ  ل أم  ، ولعأم ئ مأة ذلأك 

دين الذي أراد إبالغأه ج أان إ مالأه يأوم احلأج اي أرب مأن سأنة ثأالث وع أرين مأن ال ع أة، و أان اسأتمرار أن هللا أ مم ال
نزو  الوئي علق النيب صلق هللا عليه وسلم خصيصية خصت هللا ما من بني اين ياء، جلما أمت هللا دنينه راب برسأوله صألق 

 إا االاصأا  ابلرجيأق ايعلأق م اشأرة بأال واسأطة، وقأد أشأارت هللا عليه وسلم أن ي قق غ  متصأم بنأزو  الأوئي جنقلأه هللا
إا هذا سورة (إذا واء نصر هللا) من قوله (ورأيت الناس يدخلون يف دين هللا أجواوا جس ( حبمد ربأك واسأتغفره) وه در 

 ع د ب  احلسحاس يف عرباه بقوله:          
وال ابقيأا إال لأه املأوت مرصأدا وقأد عوضأه هللا اعأاا حبيأاة أعلأق وأوأم،       رأيت املنااي مل يدعن حممأأدا                  

إذ قا  (ورجعنا لك ذ رك)، وابحلياة ايبدية العاولة وهي أنه يرد عليه روئه الز ية  لما سلم عليه أئأد جأ د عليأه السأالم  
  ما ث ت ابحلديث الصحي(. 

ااه نعمة له وللنأاس مأا دام هللا مقأدرا ئيااأه، وئيأاة املأؤمن رمحأة ينأه ا  أر وإمنا مسق احلياة رمحة له وملن معه، ين يف ئي 
 له جي ا بر ة اإلهان وايعما  الصاحلة. 

واالستف ام يف (أرأيتم) إن اري أن ر اندجاع م إا أمنيأات ورغا أب ال جيتنأون من أا نفعأا ول ن أا بأا  ليأه علأي م النفأوس  
 اخل ي ة من احلقد واحلسد. 
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رةاي علمية، وجعل ا معلق عأن العمأم جلأذلك مل يأرد بعأده مفعأواله، وهأو معلأق ابالسأتف ام الأذي هأو يف مجلأة وأواب وال  
ال أأرط، جتقأأدير ال أأالم: أرأيأأتم أنفسأأ م انوأأني مأأن عأأذاب ألأأيم إن هل أأت وهلأأك مأأن معأأي، ج ال نأأا ال يأأدج  عأأن م 

 العذاب املعد لل اجرين. 
 مسد مفعوليه.  وأقحم ال رط بني جعم الرةاي وما سد 
والفاء يف قوله (جمن أياي م) رابطة اجلواب ال رط ينأه ملأا وقأ  بعأد مأا أصأله امل تأدأ واخلأرب وهأو املفعأوالن املقأدران روأ(  

 وانب ال رط. 
 واملعية يف قوله (ومن معي) معية قازية، وهي املواجقة وامل ار ة يف االعتقاد والأدين،  مأا يف قولأه اعأاا (حممأد رسأو  هللا 

والأذين معأه أشأأداء علأق ال فأار) اليأأة، أي الأذين آمنأوا معأأه، وقولأه (والأذين آمنأأوا معأه نأورهم يسأأعق بأني أيأدي م)،  مأأا 
أطلقأت املواجقأة علأأق الأرأي والف أم يف قأأو  أيب هريأرة  أان مأ  ابأأن أخأي  يعأ  مواجأأق ييب سألمة بأن ع أأد الرمحأان، وذلأأك 

 ويف عن ا احلامم إذا وضعت محل ا ق م مضي عدة الوجاة. ئني اختلل أبو سلمة وابن ع اس يف املت
واالسأأتف ام بقولأأه (جمأأن جيأأ  ال أأاجرين) اخل إن أأاري، أي ال جيأأ هم منأأه قأأ ، أي أظننأأتم أن لأأدوا قأأ ا ل أأم إذا هل نأأا  

 جذلك متعذر جماذا ينفع م هال نا. 
   
 

 4511صفحة : 
 
 الية ق ل ا.  والعذاب املذ ور هنا ما عرب عنه ابلوعد يف  
 وان   (عذاب) للت ويم.  
 واملراد ب(ال اجرين) مجي  ال اجرين جي مم املحاط ني.  
 وال الم صنزلة التذييم، وجيه ئذف، اقديره: من جي  م من عذاب ج ن م  اجرون وال ق  لل اجرين.  
بأأه ئ أأم أجأأاد اعليأأم مأأا منأأه اشأأتقاق  وذ أأر وصأأل (ال أأاجرين) ملأأا يف مأأن اإلهأأاء إا علأأة احل أأم ينأأه وصأأل إذا علأأق 

 الوصل. 
 وقرأ اجلم ور بفتحة علق ايء (أهل  )، وقرأها محزة اس ان الياء.  
 وقرأ اجلم ور ايء (معي) بفتحة. وقرأها أبو ب ر عن عاصم ومحزة وال سا ي بس ون الياء.  
هذا ا رير اثلث لفعم (قم) من قوله (قم  [)29(قم هو الرمحن آمنا به وعليه او لنا جستعلمون من هو يف ضلم م ني  

 هو الذي أن ل م) الية. 
وواء هذا ايمر بقو  يقولأه هلأم صناسأ ة قولأه (أو رمحنأا) جلنأه بعأد أن سأو  بأني جأرا إهأالك املسألمني وإئيأا  م يف أن  

ة أن اتعلق مم هذه الصفة أي احلالني جرا ال جي هم معه أئد من العذاب، أعق ه أبن املسلمني آمنوا ابلرمحن، ج م مظن
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جأأ مح م هللا يف الأأدنيا والخأأرة، جأأيعلم امل أأر ون علأأم اليقأأني أي الفأأريقني يف ضأأال  ئأأني يأأرون أثأأر الرمحأأة علأأق املسأألمني 
 وانتفاءه عن امل ر ني يف الدنيا وخاصة يف الخرة. 

وصفه (الأرمحن) ج أو يرمحنأا، وأن أم أن أرمت هأذا وضم  (هو) عا د إا هللا اعاا الواق  يف اجلملة ق له، أي هللا هو الذي  
 االسم جلنتم أئرايء أبن حترموا آاثر رمحته. وون او لنا عليه دون غ ه غر م عز م ووعلتم ايصنام معتمد م وو الء م. 

يظ أر ومذه التوطئة يق  اإلهاء إا وانب امل تدي واجلانب الضأا  مأن قولأه (جسأتعلمون مأن هأو يف ضأال  م أني) ينأه  
 ابدئ أتمم أن الذين يف ضال  م ني هم الذين وحدوا وصل (الرمحن) واو لوا علق ايواثن. 

و(من) موصولة، وما صدق (من) جريق م  م مرتدد من جريقني اضمن ا قوله (إن أهل   هللا ومن معي) وقوله (جمن جي   
، والخر جريق ال اجرين، أي جستعلمون ااضأاح الفريأق ال اجرين)، جلئد الفريقني جريق النيب صلق هللا عليه وسلم ومن معه

 الذي هو يف ضال  م ني. 
واقدمي معمو  (او لنا) عليه إلجادة االختصاص، أي او لنا عليه دن غ ه اعريضأا صحالفأة ئأا  امل أر ني إذ او لأوا علأق  

 ابلتووه إا ايصنام. أصنام م وأشر وا يف التو م م  هللا، أو نسوا التو م علق هللا ابشتغا  ج ريم 
وإمنأأا مل يقأأدم معمأأو  (آمنأأا) عليأأه جلأأم يقأأم: بأأه آمنأأا، جملأأرد االهتمأأام إا اإلخ أأار عأأن إهأأاهنم ابه لوقوعأأه عقأأب وصأأل  

الخرين ابل فر يف قوله (جمن جي  ال اجرين من عذاب أليم) ج ن هذا وواب آخر علق  ني م له اهلالك وسلك بأه طريأق 
رمحان جي ان من سوء ارومونه لنا يننا آمنا به ومل ن فر به  ما  فرمت، جلم ي ن املقصأود يف إيأراده نفأي الت  يت، أي هو ال

اإلشأأراك وإث أأات التوئيأأد، إذ ال أأالم يف اإلهأأالك واإلجنأأاء املعأأرب عنأأه ب(رمحنأأا)، ججأأيء جبملأأة (آمنأأا) علأأق أصأأم قأأرد 
ين التو أم يقتضأي منجيأا وانصأرا، وامل أر ون متو لأون علأق معناها دون قصد االختصاص، خبأالف قولأه (وعليأه او لنأا) 

 أصنام م وقويم وأمواهلم، جقيم: ون ال نت م ما أنتم متو لون عليه، بم علق الرمحن وئده او لنا. 
 وجعم (جستعلمون) معلق عن العمم جمليء االستف ام بعده.   
وله الرسو  صلق هللا عليه وسلم. وقرأه ال سأا ي بيأاء الغا أب وقرأ اجلم ور (جستعلمون) بتاء اخلطاب علق أنه با أمر بق 

 علق أن ي ون إخ ارا من هللا لرسوله أبنه سيعاق  م عقاب الضالني. 
[) إهاء إا أهنم يرتق  م عذاب اجلو  ابلقحط واجلفاف ج ن 30(قم أرأيتم إن أص ( ماة م غورا جمن أياي م صاء معني  

ا عيأأون وال آابر ق أم زمأأزم،  مأا د  عليأه خأأرب اعجأب القاجلأأة مأن  وأرهم  الأأيت مأرت صوضأأ  م أة قليلأة امليأأاه ومل ا أن مأ
م أة ئأأني أسأأ ن ا إبأراهيم عليأأه السأأالم هأاور اببنأأه إمساعيأأم جفجأر هللا هلأأا زمأأزم وحملأت القاجلأأة الطأأ  حتأوم ئأأو  م اهنأأا 

هأا بئأرا اسأمق بئأر ميمأون يف ع أد اجلاهليأة جقالوا: ما ع دان مأذه ايرا مأاء،   ئفأر ميمأون بأن خالأد احلضأرمي أبعال
ق يأأم ال ع أأة، و انأأت مأأا بئأأر أخأأر  اسأأمق اجلفأأر  ابجلأأيم  ل أأ  اأأيم بأأن مأأرة، وبئأأر اسأأمق اجلأأم ذ رهأأا ابأأن عطيأأة وأ ل أأا 

 القاموس واتوه، ولعم هااني ال ئرين ايخ اني مل ا وان يف ع د النيب صلق هللا عليه وسلم. 
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ء هأأذه الابر هأو املأأاء الأذي أنأأذروا بأه أبنأأه يصأ ( غأأورا، وهأذا اإلنأأذار نظأ  الواقأأ  يف سأورة القلأأم (إان بلأوانهم  مأأا جمأا  

 بلوان أصحاب اجلنة) إا قوله (لو  انوا يعلمون). 
 والغور: مصدر غارت ال ئر، إذا نزح ماةها جلم انله الدالء.  
 ماةها غورا) يف ذ ر ونة سورة ال  ل. واملراد: ماء ال    ما يف قوله (أو يص (  
وأصأأم الغأأور: ذهأأاب املأأاء يف ايرا، مصأأدر غأأار املأأاء إذا ذهأأب يف ايرا. واإلخ أأار بأأه عأأن املأأاء مأأن ابب الوصأأل  

 ابملصدر للم الغة م م: عد ، ورضق. واملعني: الظاهر علق ووه ايرا، وال ئر املعينة: القري ة املاء علق ووه الت  يه. 
ف ام يف قوله (جمن أياي م صاء) استف ام إن اري، أي ال أياأي م أئأد صأاء معأني: أي غأ  هللا، وأ تفأي عأن ذ أره واالست 

 لظ وره من سياق ال الم ومن قوله ق له (أمن هذا هو الذي وند ل م ينصر م من دون الرمحن) اليتني. 
املدينة وهو امل ار إليه يف سورة الدخان. ومن املعلأوم وقد أصي وا بقحط شديد بعد خروج النيب صلق هللا عليه وسلم إا  

أن او أأاس املطأأر يت عأأه غأأور ميأأاه الابر ين اسأأتمدادها مأأن املأأاء النأأاز  علأأق ايرا، قأأا  اعأأاا (أمل اأأر أن هللا أنأأز  مأأن 
  قق جيحرج منه املاء). السماء ماء جسل ه ينابي  يف ايرا) وقا  (وأن من احلجارة ملا يتفجر منه ايهنار وأن من ا ملا ي

ومن النوادر املتعلقة مذه الية ما أشار إليه يف ال  اف م  ما نقأم عنأه يف بيانأه، قأا : وعأن بعأض ال أطار  هأو حممأد  
بأأن ز أأراي الط يأأب  مأأا بينأأه املصأأنل جيمأأا نقأأم عنأأه  أهنأأا  أي هأأذه اليأأة  اليأأت عنأأده جقأأا  لأأيء بأأه  أي املأأاء  الفأأؤوس 

 عينيه. نعوذ ابه من اجلرأة علق هللا وعلق آاياه. وهللا أعلم.  واملعاو  جذهب ماء
 بسم هللا الرمحن الرئيم  
 سورة القلم  
مسيت هذه السأورة يف معظأم التفاسأ  ويف صأحي( ال حأاري (سأورة نل والقلأم) علأق ئ ايأة اللفظأني الأواقعني يف أوهلأا،  

 أي سورة هذا اللف . 
املفسرين سورة (نل) ابالقتصار علأق احلأرف املفأرد الأذي اجتتحأت بأه م أم مأا مسيأت  وارمج ا الرتمذي يف وامعه وبعض 

 سورة (صل) وسورة (قل). 
 ويف بعض املصائل مسيت (سورة القلم) و ذلك رأيت اسميت ا يف مصحل خمطوط ابخلط ال ويف يف القرن اخلامس.  
 وهي م ية قا  ابن عطية: ال خالف يف ذلك بني أهم التلويم.  
 ر القرطيب عن املاوردي: أن ابن ع اس وقتادة قاال: أوهلا م ي، إا قوله (علق اخلرطوم)، ومن قوله (إان بلوانهم) إا وذ  

(لو  انوا يعلمون) مدين، ومن قوله (إن للمتقني عند رمم ونات النعيم) إا قوله (ج م ي ت ون) م أي ومأن قولأه (جاصأرب 
 ، ومن قوله (وإن ي اد الذين  فروا) إا آخر السورة م ي. حل م ربك) إا قوله (من الصاحلني) مدين

ويف اإلاقان عن السحاوي: أن املدين من ا من قوله (إان يلوانهم) إا (لو  أانوا يعلمأون) ومأن قولأه (جاصأرب حل أم ربأك)  
جا ملأا نسأ ه املأاوردي إا إا قوله (من الصاحلني) جلم جيعم قوله (إن للمتقني عند رمم) إا قوله (ج م ي ت ون) مدنيا خال

 ابن ع اس. 
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وهذه السورة عدها وابر بن زيد اثنية السور نزوال قا : نزلت بعأد سأورة (اقأرأ ابسأم ربأك) وبعأدها سأورة املزمأم   سأورة  
 املدثر، وايص( ئديث عا  ة  أن أو  ما أنز  سورة اقرأ ابسم ربك   جرت الوئي   نزلت سورة املدثر). 

وأأابر بأن ع أد هللا  أن سأأورة املأدثر نزلأت بعأأد جأرتة الأأوئي  ممأم علأق أهنأأا نزلأت بعأد سأأورة (اقأرأ ايسأأم  ومأا يف ئأديث  
 ربك) مجعا بينه وبني ئديث عا  ة رضي هللا عن ا. 

 ويف افس  القرطيب: أن معظم السورة نز  يف الوليد بن املغ ة وأيب و م.  
 واافق العادون علق عد آي ا ثنتني ومخسني.  
  
 أغراض ا  
واء يف هذه السورة ابإلهاء ابحلرف الذي يف أوهلا إا حتدي املعاندين ابلتعجيأز عأن اإلايأان ص أم سأور القأرآن وهأذا أو   

 التحدي الواق  يف القرآن إذ ليس يف سورة العلق وال يف املزمم وال يف املدثر إشارة إا التحدي وال اصري(. 
 ايمية بقوله (والقلم وما يسطرون). وجي ا إشارة إا التحدي صعجزة  
 وابتد ت خبطاب النيب صلق هللا عليه وسلم أتنيسا له واسلية عما لقيه من أذ  امل ر ني.  
 وإبطا  مطاعن امل ر ني يف النيب صلق هللا عليه وسلم.  
 وإث ات  ماالاه يف الدنيا والخرة وهديه وضال  معانديه وا  يته.  
   
 

 4513صفحة : 
 
أ أأد ذلأأك ابلقسأأم صأأا هأأو مأأن مظأأاهر ئ مأأة هللا اعأأاا يف اعلأأيم اإلنسأأان ال تابأأة جتضأأمن ا أأريل ئأأروف اهلجأأاء و   

 وال تابة والعلم لت يئة ايمة خلل  داثر ايمية عن م وإق اهلم علق ال تابة والعلم لت ون ال تابة والعلم س  ا حلف  القرآن. 
الوليد بن املغ ة صذمات    ة واوعدهم بعذاب الخرة وب الاي يف الدنيا أبن   أوق علق زعماء امل ر ني م م أيب و م و  

 ضرب هلم م ال صن غرهم عزهم وثراةهم، جلزا  هللا ذلك عن م وأابد نعمت م. 
ال يف وقابم ذلك حبا  املؤمنني املتقني وأن هللا اوت اهم ابإلسالم، وأن آهلت م ال يغنون عن م شيئا من العذاب يف الأدنيا و  

 الخرة. 
ووعظ م أبن ما هم جيه من النعمة استدراج وإمالء وزاء  يدهم. وأهنم ال معأذرة هلأم جيمأا قأابلوا بأه دعأوة النأيب صألق هللا  

 عليه وسلم من طغياهنم وال ئرج علي م يف اإلنصات إلي ا. 
ال يضأأجر يف ذلأأك ضأأجرا عااأأب هللا وأمأأر رسأأوله صأألق هللا عليأأه وسأألم ابلصأأرب يف ا ليأأغ الأأدعوة والقأأي أذ  قومأأه، وأن  

 عليه ن يه يونس عليه السالم. 
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(نل) اجتتاح هذه السورة أبئد ئروف اهلجاء وار علق طريقة أم اهلا من جواا( السور ذوات احلروف املقطعأة امل ينأة يف  
 سورة ال قرة وهذه أو  سورة نزلت مفتتحة حبرف مقط  من ئروف اهلجاء. 

الأأيت يرسأأم مأأا يف اخلأأط وهأأي مسأأمق امسأأه الأأذي هأأو  نأأون   بنأأون بعأأدها واو   نأأون  و أأان ورمسأأوا ئأأرف (ن) بصأأوراه  
القيأأاس أن ا تأأب احلأأروف ال الثأأة ين ال تابأأة ا أأ  للنطأأق واملنطأأوق بأأه وهأأو اسأأم احلأأرف ال ذااأأه، ينأأك إذا أردت  تابأأة 

 سيل م ال ج منا ارسم سينا، وايء، وجاء، وال ارسم صورة سيل. 
 ابسم احلرف ال مجا ه  ما اقدم يف أو  سورة ال قرة. وإمنا يقرأ  
 وينطق ابسم نون سا ن الخر س ون ال لمات ق م دخو  العوامم علي ا.و ذلك قرئ يف القراءات املتواارة.  
[) 4[ وإنك لعلأق خلأق عظأيم 3[ وإن لك يورا غ  بنون 2[ ما أنت بنعمة ربك صجنون 1( والقلم وما يسطرون  

 سم هنا علق سنن ايقسام الصادرة يف  الم هللا اعاا أن ا ون أبشياء معظمة دالة علق آاثر صفات هللا اعاا. جيري الق
والقلم املقسم به قيم هو ما ي   عنه ابلقلم مأن اعلأق علأم هللا ابملووأودات ال ا نأة والأيت سأت ون، أو هأو  أا ن غيأيب ال  

لم الذي يف قوله اعاا (الذي علم ابلقلم علم اإلنسان ما مل يعلأم). قلأت: وهأذا يعلمه إال هللا. وعن قاهد وقتادة: أنه الق
هو املناسب لقوله (وما يسأطرون) يف الظأاهر وهأو الأذي يقتضأيه ئأا  امل أر ني املقصأودين ابخلطأاب الأذين ال يعرجأوا إال 

 . القلم الذي هو آلة ال تابة عند أهم ال تاب وعند الذين يعرجون ال تابة من العرب
ومن جوا د هأذا القسأم أن هأذا القأرآن  تأاب اإلسأالم، وأنأه سأي ون م تأواب مقأروءا بأني املسألمني، وهلأذا  أان رسأو  هللا  

 صلق هللا عليه وسلم أيمر أصحابه ب تابة ما يوئق به إليه. واعريل (القلم) اعريل اجلنس. 
سأة وا تأب بأه  تأب الرتبيأة وم أارم ايخأالق والعلأوم جالقسم ابلقلم ل رجه أبنه ي تب به القأرآن و ت أت بأه ال تأب املقد 

 و م ذلك با له ئ  شرف عند هللا اعاا. 
وهذا يروحه أن هللا نوه ابلقلم يف أو  سورة نزلت من القرآن لقوله (اقرأ وربك اي رم الذي علأم ابلقلأم علأم اإلنسأان مأا  

 مل يعلم). 
جيأأوز أن ا أأون موصأأولة، أي ومأأا ي ت ونأأه مأأن الصأأحل، وجيأأوز أن و(مأا يسأأطرون) هأأي السأأطور امل توبأأة ابلقلأأم و(مأأا)  

 ا ون مصدرية. واملع : وسطرهم ال تابة سطورا. 
وجيأأوز أن ي أأون قسأأما ابيقأأالم الأأيت ي تأأب مأأا  تأأاب الأأوئي القأأرآن، (ومأأا يسأأطرون) قسأأما ب تأأابت م، جي أأون قسأأما   

لأأه اعأأاا (وال تأأاب امل أأني إان وعلنأأاه قأأرءاان عربيأأا) يف سأأورة ابلقأرآن علأأق أن القأأرآن مأأا هأأو ب أأالم قنأأون  مأأا اقأدم يف قو 
 الزخرف. وانظ ه بقو  أيب  ام:          

وثناايك إهنا أغريض... ال يت ويسطرون: مضار  سطر، يقا : سطر من ابب نصر، إذا  تب  لمات عدة حتصم من ا   
 ال تابة ا دو  لهنا قط . صفوف من ال تابة. وأصله م تق من السطر وهو القط ، ين صفوف 
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وضم  (يسطرون) راو  إا غ  مذ ور يف ال أالم وهأو معلأوم للسأامعني ين ذ أر القلأم ين أئ ب ت أة ي ت أون بأه ج أان   

 لفأأ  القسأأم متعلقأأا آبلأأة ال تابأأة وال تابأأة، واملقصأأود: امل تأأوب يف إطأأالق املصأأدر علأأق املفعأأو . ج أأو صنزلأأة الفعأأم امل أأ 
 للمج و  ين الساطرين غ  معلومني، ج لنه قيم: واملسطور، نض  قوله اعاا (و تاب مسطور يف رق من ور). 

ومن جسر (القلم) صع  اعلأق علأم هللا اعأاا صأا سأي ون وعأم ضأم  (يسأطرون) راوعأا إا املال  أة جي أون السأطر رمأزا  
، أي ي ت أون ذلأك للعمأم بأه أو إلبالغأه مأن بعضأ م إا بعأض علأأق لتنفيأذ املال  أة مأا أمأر هللا بتنفيأذه ئأني القأي ذلأك

 ووه ال يق م الزايدة وال النقصان، ج  ه ذلك الض ط بض ط ال ااب ما يريد إبالغه بدون اغي . 
منأا وأوثر القسم ابلقلم وال تابة لإلهاء إا أن ابعث الطاعنني علأق الرسأو  صألق هللا عليأه وسألم والالمأزين لأه ابجلنأون، إ 

 هو ما أاتهم به من ال تاب. 
واملقسأأم عليأأه نفأأي أن ي أأون النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم قنأأوان واخلطأأاب لأأه مأأذا اسأألية لأأه لأأئال مزنأأه قأأو  امل أأر ني ملأأا  

دعأاهم إا اإلسأالم: هأو قنأون، وذلأك مأأا شأاج وا بأه النأيب صألق هللا عليأأه وسألم وئ أاه هللا عأن م يف آخأر السأأورة (وإن 
ذين  فروا ليزلقونك أببصارهم ملا مسعأوا الأذ ر ويقولأون إنأه جملنأون). وه أذا  أم مأا ورد جيأه نفأي صأفة اجلنأون عنأه ي اد ال

 ج منا هو رد علق أقوا  امل ر ني  قوله (وما صائ  م صجنون). وقد ز  جيه صائب ال  اف زلة ال اليق بعلمه. 
فيه وهو أن ي ون رسوال من هللا يهنم ملأا نفأوا عنأه صأفة الرسأالة واملقصود من نفي اجلنون عنه إث ات ما قصد امل ر ون ن 

 وضعوا موضع ا صفة اجلنون، ج ذا نفي ما زعموه جقد ث ت ما ادعاه. 
وقد أويب قوهلم وأت يدهم ذلك حبرف (إن) والم االبتداء إذ قأالوا (إنأه جملنأون) صؤ أدات أقأو  بأا يف  الم أم إذ أقسأم  

 اء اليت ازاد بعد النفي لتل يده، وابجلملة االمسيأة منفيأة لداللأة اجلملأة االمسيأة علأق ث أات اخلأرب، عليه وويء بعد النفي ابل
 أي حتققه ج ذه ثالثة مؤ دات. 

وقوله (بنعمأة ربأك) وعلأه يف ال  أاف ئأاال مأن الضأم  الأذي يف قنأون املنفأي. والتقأدير: انتفأق وصأل اجملنأون بنعمأة  
الس  ية، أي بسأ ب إنعأام هللا إذ بأرأك مأن النقأا ص. والأذي أر  أن ا أون مجلأة معرتضأة  ربك عليك. وال اء للمالبسة أو

وأن ال اء متعلقة صحذوف يد  عليه املقام واقديره: أن ذلك بنعمأة ربأك، علأق وأو مأا قيأم يف اعلأق ال أاء يف قولأه  ابسأم 
          هللا  وهو الذي يقتضيه استعماهلم  قو  احلماسي الفضم بن ع اس الل يب: 

 أأم لأأه نيأأة يف بغأأض صأأائ ه                      بنعمأأة هللا نقلأأي م واقلأونأأأا وذهأأب ابأأن احلاوأأب يف أماليأأه أن (بنعمأأة    
ربك) متعلأق مأا يتضأمنه ئأرف (مأا) الناجيأة مأن معأ  الفعأم وقأدره: انتفأق أن ا أون قنأوان بنعمأة ربأك. وال يصأ( اعلقأه 

م نفأأي ونأأون خأأأاص وهأأو اجلنأأون الأأذي ي أأون مأأن نعمأأة هللا ولأأيس ذلأأك صسأأأتقيم. بقولأأه (قنأأون) إذ لأأو علأأق بأأه يوهأأ
واستحسأأن هأأذا ابأأن ه أأام يف مغأأ  الل يأأب يف ال أأاب ال الأأث لأأوال أنأأه خمأأالل الافأأاق أن النحأأاة علأأق عأأدم صأأحة اعلأأق 

احلأرف النا أب عأن  الظرف ابحلرف ومل خيالف م يف ذلك إال أبو علأي وأبأو الفأت( يف خصأوص اعلأق اجملأرور والظأرف صعأ 
جعأم م أأم ئأأرف النأأداء يف قولأك: اي لزيأأد  يريأأد يف االسأأتغاثة  ، واقأدم نظأأ ه يف قولأأه (جمأأا أنأت بنعمأأة ربأأك ب أأاهن وال 

 قنون) يف سورة الطور. 
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وملأا ث أت هللا رسأوله صألق هللا عليأه وسألم جأدج  متأان أعدا أه أعق أأه ا رامأه أبوأر عظأيم علأق مأا لقيأه مأن امل أر ني مأأن  
أذ  بقوله (وإن لك يورا غ  بنون) بقرينة وقوعأه عقأب قولأه (مأا أنأت بنعمأة ربأك صجنأون)، مؤ أدا ذلأك حبأرف (إن) 

 وبالم االبتداء وبتقدمي اجملرور وهو يف قوله (لك). 
 وهذا ايور هو ثواب هللا يف الخرة وعناية هللا به ونصره يف الدنيا.  
ن املعطي علق املعطق إذا عد عليه عطاءه وذ ر لأه، أو اجتحأر عليأه بأه جأ ن ذلأك و(بنون) جيوز أن ي ون م تقا من م  

 يسوء املعطق، قا  النابغة:          
علي لعمرو نعمة بعأد نعمأة                      لوالأده ليسأت بأذات عقأارب أي لأيس جي أا أذ ،واملأن مأن ايذ  قأا    

 م ابملن وايذ ). اعاا (اي أي ا الذين آمنوا ال ا طلوا صدقاا 
 وقد انتز  من هذه الية ع د هللا بن الزب  (ب سر املوئدة) أو غ ه يف قوله:           
 أايدي مل  نن وإن هي ولت ق له:            
 سلش ر عمرا إن اراخت منييت    
 

 4515صفحة : 
 
  عنك، وهو ال واب املتزايأد  أم يأوم، أو أوأرا وجيوز أن ي ون (بنون) م تقا من قوهلم: من احل م، أي أورا غ  مقطو   

أبداي يف الخرة، وهلذا  ان إلي أار  لمأة (بنأون) هنأا مأن اإلجيأاز جبمأ  معنيأني خبأالف قولأه (عطأاء غأ  قأذوذ) يف سأورة 
 هود ين ما هنا ا رمة للرسو  صلق هللا عليه وسلم. 

ا اسفيه قو  ايعداء جحقق أنه متل س خبلق عظيم وذلك وبعد أن آنس نفس رسوله صلق هللا عليه وسلم ابلوعد عاد إ 
 ضد اجلنون مؤ دا ذلك ب الثة مؤ دات م م ما يف اجلملة ق له. 

واخللأأق: ط أأا  الأأنفس، وأ  أأر إطالقأأه علأأق ط أأا  اخلأأ  إذا مل ات أأ  بنعأأت، وقأأد اقأأدم عنأأد قولأأه اعأأاا (إن هأأذا إال خلأأق  
 ايولني) يف سورة ال عراء. 

 جي  القدر وهو مستعار من ضحامة اجلسم، وشاعت هذه االستعارة ئىت ساوت احلقيقة. والعظيم: الر  
و (علأأق) لالسأأتعالء اجملأأازي املأأراد بأأه الأأتم ن  قولأأه (أولئأأك علأأق هأأد  مأأن رمأأم) ومنأأه قولأأه اعأأاا (إنأأك علأأق احلأأق  

 امل ني)، (إنك علق صراط مستقيم)، (إنك لعلق هد  مستقيم). 
ا سأأئلت عأأن خلأأق رسأأو  هللا صأألق هللا عليأأه وسأألم جقالأأت:  أأان خلقأأه القأأرآن  أي مأأا اضأأمنه ويف ئأأديث عا  أأة  أهنأأ 

 القرآن من إيقا  الفضا م وامل ارم والن ي عن أضدادها. 
واخللأأق العظأأيم: هأأو اخللأأق اي أأرم يف نأأو  ايخأأالق وهأأو ال أأالغ أشأأد ال مأأا  احملمأأود يف ط أأ  اإلنسأأان الوتمأأا  م أأارم  

لق هللا عليه وسلم ج و ئسأن معاملتأه النأاس إا اخأتالف ايئأوا  املقتضأية حلسأن املعاملأة، جأاخللق ايخالق يف النيب ص
 العظيم أرج  من مطلق اخللق احلسن. 
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وهلذا قالت عا  ة   ان خلقأه القأرآن، ألسأت اقأرأ (قأد أجلأ( املؤمنأون) الايت الع أر  . وعأن علأي اخللأق العظأيم: هأو  
وصل به القرآن حمامد ايخالق وما وصل به النيب صلق هللا عليه وسألم مأن وأو قولأه  أدب القرآن وي مم ذلك  م ما

(ج ما رمحة من هللا لنت هلم) وقوله (خذ العفو وأمر ابلعرف وأعرا عن اجلاهلني) وغ  ذلك من آايت القرآن. وما أخذ 
ا بع أت ي أم م أارم ايخأالق  ، ججعأم به من ايدب بطريق الوئي غ  القأرآن قأا  رسأو  هللا صألق هللا عليأه وسألم  إمنأ

أصم شريعته إ ما  ما متاوأه ال  أر مأن م أارم ايخأالق يف نفوسأ م، وال شأك أن الرسأو  صألق هللا عليأه وسألم أ أرب 
 مظ ر ملا يف شرعه قا  اعاا (  وعلناك علق شريعة من ايمر جاا ع ا) وأمره أن يقو  (وأان أو  املسلمني). 

سأأوله صأألق هللا عليأأه وسأألم علأأق خلأأق عظأأيم وعأأم شأأريعته حلمأأم النأأاس علأأق التحلأأق ابخللأأق العظأأيم ج مأأا وعأأم هللا ر  
 صنت ق االستطاعة. 

ومذا يزداد وضوئا مع  التم ن الذي أجاده ئرف االستعالء يف قوله (وإنك لعلق خلق عظيم) ج و مأتم ن منأه اخللأق  
 العظيم يف نفسه، ومتم ن منه يف دعواه الدينية. 

اعلم أن مجا  اخللق العظيم الذي هو أعلق اخللأق احلسأن هأو التأدين، ومعرجأة احلقأا ق، وئلأم الأنفس، والعأد ، والصأرب و  
علق املتاعب، واالعرتاف للمحسن، والتواض ، والزهد، والعفة، والعفو، واجلمود، واحليأاء، وال أجاعة، وئسأن الصأمت، 

 اشرة. والتؤدة، والوقار، والرمحة، وئسن املعاملة واملع
وايخالق  امنأة يف الأنفس ومظاهرهأا اصأرجات صأائ  ا يف  المأه، وطالقأة وو أه، وث ااأه، وئ مأه، وئر تأه وسأ ونه،  

 وطعامه وشرابه، وأتديب أهله ومن لنظره، وما يرتاب علق ذلك من ئرمته عند الناس وئسن ال ناء عليه والسمعة. 
جفأي ذلأك  لأه ويف سياسأيته أمتأه، وجيمأا خأص بأه مأن جصأائة  المأه وأما مظاهرهأا يف رسأو  هللا صألق هللا عليأه وسألم  

 وووام   لمه. 
[) الفأاء للتفريأأ  علأق قولأه (مأا أنأت بنعمأأة ربأك صجنأون) ابعت أار مأا اقتضأأاه 6[ أبيأي م املفتأون 5(جست صأر و ي صأرن  

  متأاهنم، وجأر  عليأه أهنأم إذا نظأروا قوله (بنعمة ربك) من إبطا  مقالة قيلت يف شلنه قاهلا أعداةه يف الأدين، ابتأدأ ابطأا
الدال م واومسوا ال ما م علموا أي الفريقني املفتون أهم مفتونون ابالنصراف عن احلق والرشد، أم هو ابختال  العقم  ما 

 اختلقوا. 
أي دا   واملقصود هو ما يف قولأه (وي صأرون) ول أن أدمأج جيأه قولأه (جست صأر) ليأليت بأذر اجلأان ني إيقأا   أالم منصأل   

 إا اإلنصاف  علق طريقة قوله (وإان أو إاي م لعلق هد  أو يف ضال  م ني) ين القرآن ي لغ مسامع م ويتلق علي م. 
   
 

 4516صفحة : 
 
وجعال (ا صر وي صرون)، صع  ال صر احلسي. وروي عن ابن ع اس: إن معناه جسأتعلم ويعلمأون، ججعلأه م أم اسأتعما    

لضن، جلعله أراد افس  ئاصم املع  إذ قد قيم إن الفعم امل تق من  أبصر  ال يستعمم صع  الضن جعم الرةاي يف مع  ا
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واالعتقاد عند مج ور اللغأويني والنحأاة خالجأا هل أام  أذا يف التسأ يم جأاملع : سأرت  ويأرون رأي العأني أي أم املفتأون جأ ذا  
لأك جالسأني يف قولأه (جست صأر) للتل يأد وأمأا امل أر ون جسأ ون  ان صع  العلم ج ن النيب صلق هللا عليه وسألم قأد رأ  ذ

 ذلك، أي يعلمون آاثر جتوهنم وذلك جيما يرونه يوم بدر ويوم الفت(. 
 وإن  ان صع  ال صر احلسي جالسني والتاء يف  ال الفعلني لالستق ا .  
 : هو قنون. وضم  (ي صرون) عا د إا معلوم مقدر عند السام  وهم امل ر ون القا لون 
و (أي) اسم م  م يتعرف صا يضأاف هأو إليأه، ويظ أر أن مأدلو  (أي) جأرد أو طا فأة متميأز عأن م أارك يف طا فتأه مأن  

ونس أو وصل صييز واقعي أو وعلي. ج ذا مدلو  (أي) يف مجي  مواقعه. وله مواق     ة يف ال الم، جقد ي رب (أي) 
ستف ام، ومع  التنويأه ب امأم، ومعأ  املعأرف ب(ا ) إذا وصأم بندا أه. وهأو يف مع  املوصو ، ومع  ال رط، ومع  اال

مجي  ذلك يفيد شيئا متميأزا عمأا ي أار ه يف طا فتأه املدلولأة صأا أضأيل هأو إليأه، جقولأه اعأاا (أبي أم املفتأون) معنأاه: أي 
صأأر وي صأأرون) أو متعلأأق بأأه اعلأأق روأأم، أو أي جريأأق مأأن م املفتأأون، ف(أي) يف موقعأأه هنأأا اسأأم يف موقأأ  املفعأأو   (ا 

 اجملرور. 
املفتون: اسم مفعو  وهو الذي أصأابته جتنأة، جيجأوز أن يأراد مأا اجلنأون جأ ن اجلنأون يعأد يف  أالم العأرب مأن ق يأم الفتنأة   

هأذا يقولون للمجنأون جتنتأه اجلأن) وجيأوز أن يأراد مايصأدق علأق املضأطرب يف أمأره املفتأون يف عقلأه ئأ ة واقلقأال، اي أار 
 اللف ، دون لف  اجملنون من ال الم املووه أو التورية ليص( جرضه للجان ني. 

ج ن مل ي ن بعض امل ر ني صنزلة اجملانني الذين يندجعون إا مقاومة النأيب صألق هللا عليأه وسألم بأدون ا صأر ي أن يف جتنأة  
أغأروا العامأة ابلطعأن يف النأيب صألق هللا عليأه وسألم اضطراب أقواله وأجعاله  ليب و م والوليد ابأن املغأ ة وأضأرامما الأذين 

 أبقوا  خمتلفة. 
وال أأأاء علأأأق هأأأذا الووأأأه مزيأأأدة لتل يأأأد اعلأأأق الفعأأأم صفعولأأأه وايصأأأم: أي أأأم املفتأأأون، ج أأأي  ال أأأاء يف قولأأأه (وامسأأأحوا  

يصدق عليه هأذا الوصأل برةوس م). وجيوز أن ا ون ال اء للظرجية. واملع : يف أي الفريقني من م يوود اجملنون، أي من 
جي أأون اعريضأأا أبيب و أأم والوليأأد ابأأن املغأأ ة وغ  أأا مأأن مأأدبري السأأوء علأأق د أأاء قأأريش مأأذه ايقأأوا  ال أأ ي ة أبقأأوا  
اجملانني ذلك أهنم وصفوا روال معروجا بني العقأالء مأذ ورا بروائأة العقأم وايمانأة يف اجلاهليأة جوصأفوه أبنأه قنأون ج أانوا  

 ار ليم ومن وصل اليوم ال ديد الربد ابحلرارة، ج ذا ش ه ابجملنون ولذلك جيعم (املفتون) يف الية وصأفا  من زعم أن الن
ادعا يا علق طريقة الت  يه ال ليغ  ما وعم املتنأيب القأوم الأذين ار أوا نأزيل م يرئأم عأن م مأ  قأدريم علأق إمسأا ه رائلأني 

 عن نزيل م يف قوله:          
م وقد قدروا                      أن الافارق م جأالرائلون  أو وجيأوز أن ي أون (املفتأون) مصأدرا علأق إذا ارئلت عن قو   

وزن املفعو  م م املعقو  صعأ  العقأم واجمللأود صعأ  اجللأد: وامليسأور لليسأر، واملعسأور لضأده، ويف امل أم  خأذ مأن ميسأوره 
 ود  معسوره  . 

  مقدم علق (املفتون) وهو م تدأ. وال اء علق هذا للمالبسة يف حمم خرب 
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يضمن جعم (ا صر وي صرون) مع : اوقن ويوقنون، علق طريق ال ناية بفعم اإلبصار عن التحقق ين أقو  طرق احلس  
ئاسة ال صر وي ون اإلايان ابل اء لإلشأارة إا هأذا التضأمني. واملعأ : جسأتعلم يقينأا ويعلمأون يقينأا أبي أم املفتأون، جال أاء 

 صل ا من التعدية متعلقة ب(ي صر وي صرون). علق أ
 [)   7(إن ربك هو أعلم صن ضم عن س يله وهو أعلم ابمل تدين  
 

 4517صفحة : 
 
اعليم جلملة (جست صر وي صرون أبي م املفتون) ابعت ار ما اضمنته مأن التعأريض أبن اجلانأب املفتأون هأو اجلانأب القا أم   

الراوأأ  العقأأم أي الأأذي أخأأربك صأأا  أأ  عنأأه قولأأه (جست صأأر وي صأأرون) مأأن أهنأأم لأأه (إنأأك جملنأأون) وأن ضأأده بضأأده هأأو 
اجملانني هو ايعلم ابلفريقني وهو الذي أن ألك أبن سيتضأ( احلأق يبصأارهم جتعأني أن املفتأون هأو الفريأق الأذين ومسأوا النأيب 

صجنأون) إذ هأم الضأالون عأن سأ يم رب صلق هللا عليه وسلم أبنه قنون املأردود علأي م بقولأه اعأاا (مأا أنأت بنعمأة ربأك 
النيب صلق هللا عليه وسلم ال حمالة، وينتظم ابلتدرج من أو  السورة إا هنا أقيسة مساواة مندرج بعض ا يف بعض اقتضأي 
مساواة ئقيقة من ضم عن س م رب النيب صألق هللا عليأه وسألم حبقيقأة املفتأون. ومسأاواة ئقيقأة املفتأون حبقيقأة اجملنأون، 

 أن جريق امل ر ني هم املتصفون ابجلنون بقاعدة قياس املساواة أن مساوي املساوي ل يء مساو لذلك ال يء.  جتنتج
 وهذا االنتقا  اضمن وعدا ووعيدا، اضاجة الس يم إا هللا ومقابلة من ضم عنه ابمل تدين.  
 ي أيضا من التذييم. وعموم من ضم عن س يله وعموم امل تدين جيعم هذه اجلملة م   وهنا  الدليم ه 
 وهو بعد هذا  له   يد واوطئة لقوله (جال اط  امل ذبني).  
[) افريأأ  علأأق مجلأأة (إن ربأأك هأأو أعلأأم صأأن ضأأم عأأن سأأ يله) إا 9[ ودوا لأأو اأأدهن جيأأدهنون 8(جأأال اطأأ  امل أأذبني  

ك يقتضي امل ادة مع م وأن آخرها، ابعت ار ما اضمنته من أنه علق هد ، وأن اجلانب الخر يف ضال  الس يم، ج ن ذل
ال يلني هلم يف شيء، ج ن أذاهم إايه آ  إا حماربأة احلأق واهلأد ، واصألب جيمأا هأم عليأه مأن الضأال  عأن سأ يم هللا جأال 

 يستلهلون به لينا ول ن يستلهلون إغالظا. 
النيب صألق هللا عليأه وسألم  روي عن ال ليب وزيد بن أسلم واحلسن أبلفاظ متقاربة حتوم ئو  أن امل ر ني ودوا أن هسك 

 عن قاهريم ابلتضليم والتحق  جيمس وا عن أذاه، ويصان  بعض م بعضا جن اه هللا عن إوابت م ملا ودوا. 
 ومع  ودوا: أئ وا.  
ولأأيس املأأأراد أهنأأأم ودوا ذلأأأك يف نفوسأأأ م جأأألطل  هللا عليأأأه رسأأأوله صأألق هللا عليأأأه وسأأألم لعأأأدم مناسأأأ ته لقولأأأه (جأأأال اطأأأ   

 بني). امل ذ
وورد يف  تأب السأ ة أن امل أر ني اقأدموا للنأأيب صألق هللا عليأه وسألم ص أم هأأذا العأرا ووسأطوا يف ذلأك عمأه أاب طالأأب  

 وعت ة بن ربيعة. 
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جينأأتظم يف هأأذا أن قولأأه (جأأال اطأأ  امل أأذبني) هنأأي عأأن إوأأابت م إا شأأيء عرضأأوه عليأأه عنأأدما قأأرع م أبو  هأأذه السأأورة  
عأأريض ال أدي  املمأأزوج ابلوعيأأد بسأوء املسأأتق م مأن قولأأه (جست صأأر وي صأرون أبي أأم املفتأأون) إا وخباصأة مأأن وقأ  معأأ  الت

قولأأه (امل تأأدين) جلعل أأم حتأأدثوا أو أوعأأزوا إا مأأن خيأأرب الرسأأو  صأألق هللا عليأأه وسأألم أو صأأارئوه أبنفسأأ م أبنأأه إن سأأاءه 
أصأنام م وآاب  أم مأن وانأب ال فأر جأ ن أمسأك عأن  قوهلم جيه (إنه جملنون) جقد ساءهم منه حتق هم بصفات الذم وحتق 

 ذلك أمس وا عن أذاه و ان احلا  صلحا بين م ويرتك  م جريق جريقا وما ع ده. 
والطاعأة: ق أأو  مأأا ي تغأأق عملأأه، ووقأأو  جعأأم اطأأ  يف ئيأأز الن أأي يقتضأأي الن أأي عأأن وأأنس الطاعأأة هلأأم جأأيعم  أأم إوابأأة  

الينة  ما يف قوله اعاا (جال اط  ال اجرين وواهدهم بأه و أادا   أ ا)، أي ال لطلب من م، جالطاعة مراد ما املصاحلة وامل
 الن هلم. 

واختأأ  اعأأريف م بوصأأل امل أأذبني دون غأأ ه مأأن طأأرق التعريأأل ينأأه صنزلأأة املوصأأو  يف اإلهأأاء إا ووأأه بنأأاء احل أأم وهأأو  
 ئ م الن ي عن طاعت م جلن الن ي عن طاعت م يهنم  ذبوا رسالته. 

 ن هنا يتض( أن مجلة (ودوا لو ادهن جيدهنون) بيان ملتعلق الطاعة املن ي عن ا ولذلك جصلت ومل اعطل. وم 
وجعأأم (اأأدهن) م أأتق مأأن اإلدهأأان وهأأو املالينأأة واملصأأانعة، وئقيقأأة هأأذا الفعأأم أن جيعأأم ل أأيء دهنأأا إمأأا لتليينأأه وإمأأا  

إليه الراغأب، أي ودوا منأك أن اأدهن هلأم جيأدهنوا لأك، أي لتلوينه، ومن هذين املعنيني افرعت معاين اإلدهان  ما أشار 
 لو اواو  م حبسن املعاملة جيواو ونك ص ل ا. 

    
 

 4518صفحة : 
 
والفأاء يف (جيأدهنون) للعطأل، والتسأ ب عأن مجلأة (لأو اأأدهن) وأوااب ملعأ  التمأ  املأدلو  علأي بفعأم (ودوا) بأم قصأأد   

لفعأأأم بعأأأد الفأأأاء اضأأأمار (أن) ين جأأأاء املتسأأأ ب  اجيأأأة يف إجأأأادة ذلأأأك، بيأأان سأأأ ب وداديأأأم ذلأأأك، جلأأأذلك مل ينصأأأب ا
جال الم بتقدير م تدأ حمذوف اقديره: ج م يدهنون. وسلك هذا ايسلوب لي ون االسم املقدر مقأدما علأق اخلأرب الفعلأي 

ذه طريقأأأة يف جيفيأأأد معأأأ  االختصأأأاص، أي جاإلدهأأأان مأأأن م ال منأأأك، أي جأأأاارك اإلدهأأأان هلأأأم وال اتحلأأأق أنأأأت بأأأه. وهأأأ
االستعما  إذا أريد ابلرتا ات أنه ليس اعليق وواب  قوله اعاا (جمن يؤمن بربأه جأال خيأاف خبسأا وال رهقأا)، أي ج أو ال 

 خياف خبسا وال رهقا. 
وئرف (لو) متمم أن ي ون شأرطيا وي أون جعأم (اأدهن) شأرطا، وأن ي أون وأواب ال أرط حمأذوجا وي أون التقأدير: لأو  

ما يودون. ومتمم أن ي أون (لأو) ئرجأا مصأدراي علأق رأي طا فأة مأن علمأاء العربيأة أن (لأو) أييت ئرجأا ادهن حلصم هلم 
 مصدراي م م (أن) جقد قا  بذلك الفراء والفارسي والتربيزي وابن مالك جي ون التقدير: ودوا إدهانك. 
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ق  ئرجا مصدراي، واقدم يف قوله اعاا ومفعو  (ودوا) حمذوف د  عليه (لو ادهن)، أو هو املصدر بناء علق أن (لو) ا 
(يود أئدهم لو يعمر ألل سنة) يف سورة ال قرة. وقد يفيد موقأ  الفأاء اعلأيال ملأوديم منأه أن يأدهن، أي ودوا ذلأك منأك 

 يهنم مدهنون، وصائب النية السيئة يود أن ي ون الناس م له. 
فايم لالهتمام مذا ايدب جلم ي تل بدخو  أصحاب (وال اط   م ئالف) إعادة جعم الن ي عن الطاعة ملن هذه ص 

هذه ايوصاف يف عموم امل ذبني، وال بتحصيص م ابلذ ر صجرد عطأل اخلأاص علأق العأام أبن يقأا : وال  أم ئأالف، 
 بم ويء يف وان  م بصيغة هني أخر  باثلة لروا. 

م) علأق أصأحاب هأذه الصأفات اخلاصأة زايدة وليفيد اسليط الوعيد اخلاص وهو يف مضمون قوله (سنسمه علأق اخلرطأو  
 علق وعيد امل ذبني. 

 وقريب منه قو  احلارث بن  ام السي اين:           
 أاي ابن زايبة إن القأنأي                      ال الق  يف النعم العازب   
بعطأل: ب(بأم) أو (ل أن) أبن يقأو :  والق  ي تد بأي أوأرد                      مستقدم الرب ة  الرا ب جلم ي تل  

 بم الق  ي تد يب أورد، أو ل ن الق  ي تد يب أورد، وعد  عن ذلك جلعاد جعم (الق ). 
و لمة ( م) موضوعة إلجادة ال مو  واإلئاطة يجراد االسم اليت اضاف هي إليه، ج ي هنا افيد الن ي العام عن طاعة   

 يت أضيل إلي ا ( م) ابمل اشرة وابلنعوت.  م جرد من أجراد أصحاب هذه الصفات ال
وقد وقعت  لمة ( م) معمولة للفعم الداخلة عليأه أداة الن أي وال يف أم منأه أن الن أي منصأب إا طاعأة مأن اوتمعأت  

جيه هذه الصفات حبيأث لأو أطأا  بعأض أصأحاب هأذه الصأفات مل ي أن خمالفأا للن أي إذ ال خيطأر ذلأك ابل أا  وال جيأري 
 ستعما ، بم املراد الن ي عن طاعة  م موصوف خبصلة من هذه اخلصا  بله من اوتم  له عدة من ا. علق أساليب اال

ويف هأذا مأا ي طأأم مأا أصأله ال أأيخ ع أد القأادر يف دال أأم اإلعجأاز مأن الفأأرق بأني أن اقأ  ( أأم) يف ئيأز النفأأي، أي أو  
( أم) مسأندا إلي أا، أو افيأد اعلأق الفعأم أو  الن ي جتفيد ث وت الفعم أو الوصل ل عض با أضيل إليه ( م) إن  انأت

الوصل ب عض ما أضأيل إليأه ( أم) إن  انأت معمولأة للمنفأي أو املن أي عنأه، وبأني أن اقأ  ( أم) يف غأ  ئيأز النفأي، 
 ووعم رج  لف  ( له) يف قو  أيب النجم:          

أ  متعينأأا، ينأأه لأأو نصأأ ه يجأأاد انصأأله مأأن أن قأأد أصأأ حت أم اخليأأار اأأدعي                      علأأي ذن أأا  لأأه مل أصأنأأ  
ي أون صأأن  قمأأو  مأا ادعتأأه عليأأه مأأن الأذنوب، جيصأأدق أبنأأه صأأن  بعأض الأأك الأأذنوب وهأأو مل يقصأد ذلأأك  مأأا صأأرح 
ابطالأأه العالمأأة التفتأأزاين يف املطأأو ، واست أأ د لإلبطأأا  بقولأأه اعأأاا (وهللا ال مأأب  أأم  فأأار أثأأيم) وقولأأه (وال اطأأ   أأم 

 ). ئالف م ني
وأوريت علق املن ي عن اإلطاعة مذه الصفات الذميمة ين أصحاما ليسوا أهأال ين يطأاعوا إذ ال ثقأة مأم وال أيمأرون  

 إال بسوء. 
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 4519صفحة : 
 
قا  مج  من املفسرين املراد ابحلالف امل ني: الوليد بن املغ ة، وقا  بعض م: ايخنس بن شريق، وقا  آخرون: ايسود   

 أد يغأوث، ومأن املفسأأرين مأن قأا  املأراد: أبأو و أأم، وإمنأا عنأوا أن املأراد التعأريض بوائأأد مأن هأؤالء، وإال جأ ن لفأأ  بأن ع
( م) املفيد للعموم ال يسم( أبن يراد الن ي عن وائد معني، وأما هؤالء جلعم أربعت م اشرت وا يف معظم هذه ايوصأاف 

  لت م من أم اهلم. ج م بن أريد ابلن ي عن إطاعته ومن  ان علق شا 
وليس املراد من مج  هذه اخلال  بم من  انت له وائدة من أا، والصأفة ال  أ ة من أا هأي الت أذيب ابلقأرآن الأذي خأتم   

مأأا قولأأه (الأأذي اتلأأق عليأأه آايانأأا قأأا  أسأأاط  ايولأأني)، ل أأن الأأذي قأأا  يف القأأرآن (إنأأه أسأأاط  ايولأأني) هأأو الوليأأد بأأن 
لل هذا ال  تان يف قصة معلومة، جلما القل الخأرون منأه هأذا ال  تأان وأعج أوا بأه أخأذوا يقولونأه املغ ة، ج و الذي اخت

 ج ان مجيع م بن يقوله ولذلك أسند هللا إلي م هذا القو  يف آية (وقالوا أساط  ايولني). 
ان علأأق وعأأوده وأخ أأاره، وذ أأرت ع أأر خأأال  مأأن مأأذام م الأأيت ختلقأأوا مأأا: ايوا ئأأالف، واحلأأالف: امل  أأر مأأن ايهأأ 

وأئسب أنه أريد به ال ناية عأن عأدم امل أاالة ابل أذب وابيهأان الفأاورة ججعلأت صأيغة امل الغأة  نايأة عأن اعمأد احلنأث، 
وإال مل ي أأن ذمأأه مأأذه امل ابأأة، ومأأن املفسأأرين مأأن وعأأم (م أأني) قيأأدا  (ئأأالف) علأأق وعأأم الن أأي عأأن طاعأأة صأأائب 

 الوصل قتمعني. 
 ذه خصلة اثنية وليست قيدا لصفة (ئالف). [) ه10(م ني  
وامل ني: بفت( امليم جعيم من م ن صع  ئقر وذ ، ج و صفة م   ة، وجعله م ن بضم اهلاء، وميمأه أصألية وايةه زا أدة،  

وهو جعيم صع  جاعأم، أي ال اطأ  الفأاور احلقأ . وقأد ي أون (م أني) هنأا صعأ  ضأعيل الأرأي والتمييأز، و أم ذلأك مأن 
 انة. امل 
و(م أأني): نعأأت  (ئأأالف)، و أأذلك بقيأأة الصأأفات إا (زنأأيم) ج أأو نعأأت مسأأتقم. وبعضأأ م وعلأأه قيأأدا  (ئأأالف)  

 وجسر امل ني ابل ذاب أي يف ئلفه. 
( أاز) اهلمأأاز   أأ  اهلمأأزة. وأصأأم اهلمأأز: الطعأأن بعأأود أو يأد، وأطلأأق علأأق ايذ  ابلقأأو  يف الغي أأة علأأق ووأأه االسأأتعارة  

  احلقيقة ويف التنزيم (ويم ل م  زة).   وشا  ذلك ئىت صار
 وصيغة امل الغة راوعة إا قوة الصفة، ج ذا  ان أذ  شديدا جصائ ه  از، وإذا ا رر ايذ  جصائ ه  از.  
[) امل اء ابلنميم: الذي ينم بأني النأاس، ووصأفه ابمل أاء للم الغأة. والقأو  يف هأذه امل الغأة م أم القأو  11(م اء بنميم  

 ز) وهذه رابعة املذام. يف ( ا
وامل أأي: اسأأتعارة لت أأويه ئالأأه أبنأأه يتج أأم امل أأقة يوأأم النميمأأة م أأم ذ أأر السأأعي يف قولأأه اعأأاا (ويسأأعون يف ايرا  

جسأأادا). ذلأأك أن أمسأأاء ايشأأياء احملسوسأأة أشأأد وقعأأا يف اصأأور السأأام  مأأن أمسأأاء املعقأأوالت، جأأذ ر امل أأي ابلنميمأأة جيأأه 
اأر  أن قولأك: قطأأ  رأسأه أوقأأ  يف الأنفس مأن قولأأك: قتأم. ويأأد  لأذلك أنأه وقأأ  م لأه يف قأأو   اصأوير حلأا  النمأأام، أال

 النيب صلق هللا عليه وسلم  وأما الخر ج ان ه ي ابلنميمة  . 
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 والنميم: اسم مرادف للنميمة، وقيم: النميم مج  منيمة، أي اسم مج  لنميمة إذا أريد ما الوائدة وص وريا امسا.  
 للح ) هذه مذمة خامسة.  (منا  
(منا ): شديد املن . واخل : املا ، أي شحي(، واخل  من أمساء املا  قا  اعاا (وإنه حلب اخل  ل ديد) وقا  (إن ارك  

 خ ا) وقد روعي  اثم الصيغة يف هذه الصفات ايرب  وهي  ئلل،  از، م اء، منا   وهو ضرب من حمسن املوازنة. 
اخل : منعه عمن أسلم من ذوي م وأقارمم، يقو  الوائد من م ملأن أسألم مأن أهلأه أو مواليأه: مأن دخأم مأن م واملراد صن   

يف دين حممد ال أنفعه ب يء أبدا، وهذه شن نة عرجوا ما من بعد، قا  هللا اعأاا يف شأن املنأاجقني (هأم الأذين يقولأون ال 
جمن من  اخل  ما  ان أهأم اجلاهليأة يعطأون العطأاء للفحأر والسأمعة انفقوا علق من عند رسو  هللا ئىت ينفضوا). وأيضا 

جال يعطون الضعفاء وإمنا يعطون يف اجملام  والق ا أم قأا  اعأاا (وال حتضأون علأق طعأام املسأ ني). قيأم:  أان الوليأد ابأن 
  املغ ة ينفق يف احلج يف  م ئجة ع رين ألفا يطعم أهم م ، وال يعطي املس ني در ا وائدا.

 [)  ا سادسة وسابعة قرن بين ما ملناس ة اخلصوص والعموم. 12(معتد أثيم  
 واالعتداء: م الغة يف العدوان جاالجتعا  جيه للداللة علق ال دة.  
   
 

 4520صفحة : 
 
هنا ما يعد خطيئأة  وايثيم:     اإل  وهو جعيم من أم لة امل الغة قا  اعاا (إن شجرة الزقوم طعام ايثيم). واملراد ابإل   

 وجسادا عند أهم العقو  واملروءة ويف ايداين املعروجة. 
قا  أبو ئيان: وواءت هذه الصفات صفات م الغة ونوسب جي ا ججاء (ئالف) وبعأده (م أني) ين النأون جي أا اأوا   

أثأيم) صأفات م الغأة اه. يأرد أن م  امليم، أي ميم (أثيم)،   واء ( از م اء) بصفيت امل الغة،   واء (منا  للح  معتأد 
 االجتعا  يف (معتد) للم الغة. 

 [) اثمنة واتسعة. 13(عتم بعد ذلك زنيم  
والعتم: بضمتني وا ديد الالم اسم وليس بوصل ل نه يتضمن معأ  صأفة ينأه م أتق مأن العتأم بفأت( جسأ ون، وهأو   

   عااأأم  . وبأأا يأأد  علأأق أنأأه مأأن ق يأأم ايمسأأاء دون الأأدج  بقأأوة قأأا  اعأأاا (خأأذوه جأأاعتلوه إا سأأواء اجلحأأيم) ومل يسأأم
 ايوصاف مر ب من وصفني يف أئوا  خمتلفة أو من مر ب أوصاف يف ئالتني خمتلفتني. 

وجسأأر العتأأم ابل أأديد اخللقأأة الرئيأأب اجلأأوف، وابي أأو  ال أأروب، وابلغ أأوم الظلأأوم، وابل  أأ  اللحأأم املحتأأا . رو   
لتفس  عن ابن مسعود وعن شداد بن أوس وعن ع د الرمحان بن غنيم، يزيد بعض م املاوردي عن ش ر بن ئوشب هذا ا

علأق بعأأض عأأن النأأيب صأألق هللا عليأأه وسألم بسأأند غأأ  قأأوي، وهأأو علأأق هأذا التفسأأ  إا أأا  لصأأفة (منأأا  للحأأ ) أي هنأأ  
 السا م ويدجعه ويغل  له علق وو قوله اعاا (جذلك الذي يد  اليتيم). 
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) عالوة علق ما عدد له من ايوصاف هو سيء اخللقة سأيء املعاملأة، جال عديأة هنأا بعديأة يف االراقأاء ومع  (بعد ذلك 
يف دروات التوصيل املذ ورة، جمفادها مفاد الرتاخي الرايب  قوله اعاا (وايرا بعد ذلك دئاهأا) علأق أئأد الأوو ني 

 جيه. 
ووأه ذ أره أن ق ائأة ذااأه م ملأة ملعا  أه ين العيأب امل أاهد وعلق افس  العتم ابل ديد اخللقة والرئيب اجلوف ي أون  

 أولب إا االمشئزاز وأوغم يف النفرة من صائ ه. 
 وموق  (بعد ذلك) موق  اجلملة املعرتضة، والظرف خرب حملذوف اقديره: هو بعد ذلك.  
 وجيوز ااصا  (بعد ذلك) بقوله (زنيم) علق أنه ئا  من (زنيم).  
وهو من ي ون دعيا يف قومه ليس مأن صأري( نسأ  م: إمأا صغمأز يف نسأ ه، وإمأا ب ونأه ئليفأا يف قأوم أو والزنيم: اللصيق  

مأأوا، مأألخوذ مأأن الزمنأأة ابلتحريأأك وهأأي قطعأأة مأأن أذن ال عأأ  ال انأأز  بأأم ا قأأق معلقأأة ابيذن عالمأأة علأأق  أأرم ال عأأ . 
 والزمنتان بضعتان يف رقاب املعز. 

املغ ة ينه ادعاه أبوه بعد لان ع رة سنة من مولده. وقيم أريد اخلنس بن شريق ينه  أان مأن قيم أريد ابلزنيم الوليد بن  
ثقيل حمالل قري ا وئم بين م، وأايما  ان ج ن املراد به خاص جدخوله يف املعطأوف علأق مأا أضأيل إليأه ( أم) إمنأا هأو 

أقأوام يعملأون  أذا، ويأراد وائأد  عأني. قأا  علق جرا ووود أم ا  هذا اخلاص وهو ضأرب مأن الرمأز  مأا يقأا : مأا اب  
 اخلطيم التميمي واهلي، أو ئسام بن اثبت:          

زنأأأأيم اأداعأأأأاه الأروأأأأا  زايدة                       مأأأا زيأأأد يف عأأأرا ايدمي اي أأأار  ويطلأأأق الأأأزنيم علأأأق مأأأن يف نسأأأ ة   
بأن ئأرب، ق أم إسأالم أيب سأفيان، و انأت أمأه غضاضة من ق م ايم ات، ومن ذلك قو  ئسأان يف هجأاء أيب سأفيان 

 موالة خالجا لسا ر ب  هاشم إذ  انت أم ايم من صري( نسب قوم ن:          
 وأنت زنيم نيط جأي آ  هأاشأم                       ما نيط خلل الرا ب القدح الفرد   
زوم ووالأأدك العأ أأد يريأأد وأده أاب أمأأه وهأو موهأأب غأأالم وإن سأنام اجملأأد مأأن آ  هأاشأأأم                      بنأو بنأأت خمأ  

 ع د مناف و انت أم أيب سفيان مسية بنت موهب هذا. 
 والقو  يف هذا اإلطالق واملراد به باثم للقو  يف اإلطالق الذي ق له.  
ن ذا ما  وبنني) بفعأم [) يتعلق قوله (إن  ا15[ إذا اتلق عليه ءاايانا قا  أساط  ايولني 14(أن  ان ذا ما  وبنني  

(قا ) بتقدير الم التعليم حمذوجة ق أم (أن)، وهأو ئأذف مطأرد اعلأق بأذلك الفعأم ظأرف هأو (إذا اتلأق) وقأرور هأو (إن  
 ان ذا ما )، وال بد  يف ذلك وليسأت (إذا) ب أرطية هنأا جأال ي ولنأك قأوهلم: إن (مأا) بعأد ال أرط ال يعمأم جيمأا ق لأه، 

امتنأأأ  ذلأأك يهنأأم يتوسأأعون يف اجملأأأرورات مأأا ال يتوسأأعون يف غ هأأأا وهأأذا قأأرور ابلأأأالم  علأأق أهنأأا لأأو وعلأأأت شأأرطية ملأأا
 احملذوجة. 

   
 

 4521صفحة : 
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واملراد:  م من  ان ذا ما  وبنني من  رباء امل أر ني  قولأه اعأاا (وذرين وامل أذبني أويل النعمأة). وقيأم: أريأد بأه الوليأد   

و  يف القرآن (أساط  ايولني) وقد علمت ذلك عند افس  قوله اعاا (وال اط   أم بن املغ ة إذ هو الذي أختلق أن يق
ئأأالف م أأني). و أأان الوليأأد بأأن املغأأ ة ذا سأأعة مأأن املأأا    أأ  ايبنأأاء وهأأو املعأأ  بقولأأه اعأأاا (ذرين ومأأن خلقأأت وئيأأدا 

ال خيأتص هأذا الوصأل بأه. وأن ي أون  ووعلأت لأه مأاال بأدودا وبنأني شأ ودا) إا قولأه (إن هأذا قأو  ال  أر). والووأه أن
 اعريضا به. 

وايساط : مج  أسطورة وهي القصة، وايسطورة  لمة معربة عأن الروميأة  مأا اقأدم عنأد قولأه اعأاا (يقأو  الأذين  فأرو  
 نحم. إن هذا إال أساط  ايولني) يف اينعام وقوله (وإذا قيم هلم ماذا أنز  رب م قالوا أساط  ايولني) يف سورة ال

وختمت ايوصاف احملذر عأن إطاعأة أصأحاما بوصأل الت أذيب ل وأ  إا صأفة الت أذيب الأيت انتقأم ايسألوب من أا   
 من قوله (جال اط  امل ذبني). 

وقرأ اجلم ور (إن  ان ذا ما ) ممزة وائدة علق أنه خرب. وقرأه محزة وأبو ب أر عأن عاصأم وأبأو وعفأر ممأزاني خمففتأني  
 ن اري. وقرأه ابن عامر ممزة ومدة جبعم اهلمزة ال انية ألفا للتحفيل. ج و استف ام إ

[) اسأأتئناف بيأأأاين وأأوااب لسأأؤا  ين أأأل عأأن الصأأأفات الذميميأأة الأأيت وصأأأفوا مأأا أن يسأأأل  16(سنسأأمه علأأق اخلرطأأأوم  
 السام : ما وزاء أصحاب هذه ايوصاف من هللا علق ما أاوه من الق ا ( واالورتاء علق رمم. 

  املفأأرد الغا أأب يف قولأأه (سنسأأمه) عا أأد إا  أأم ئأأالف ابعت أأار لفظأأه وإن  أأان معنأأاه اجلماعأأات جأأ جراد ضأأم ه  وضأأم 
   جراد ما أضيل إليه ( م) من الصفات اليت واءت حبالة اإلجراد. 

) وأبنأه ذو واملع : سنسم  م هؤالء علق اخلراطيم، وقد علمت آنفا أن ذلك اعريض صعني بصأفة قولأه (أسأاط  ايولأني 
 ما  وبنني. 

واخلرطأأوم: أريأأد بأأه اينأأل. والظأأاهر أن ئقيقأأة اخلرطأأوم اينأأأل املسأأتطيم  أألنل الفيأأم واخلنزيأأر ووو أأا مأأن  أأم أنأأأل  
 مستطيم. وقد خلط أصحاب اللغة يف ذ ر معانيه خلطا مل ات ني منه ئقيقته من قازه. 

عناه احلقيقي، وان  م  المه يف ال  أاف إال أن قولأه جيأه: ويف لفأ  وذ ر الزخم ري يف ايساس معانيه اجملازية ومل يذ ر م 
اخلرطوم استحفاف وإهانة، يقتضي أن إطالقه علق أنل اإلنسان قاز مرسم. ووزم ابن عطية: أن ئقيقة اخلرطوم خمطأم 

ال ع  علق شأفة الس  ، أي أنل م م ايسد، ج طالق اخلرطوم علق أنل اإلنسان هنا استعارة   طالق امل فر وهو شفة 
 اإلنسان يف قو  الفرزدق. 

           
جلأأو  نأأت ضأأ يا عرجأأت قأأرابيت                      ول أأن زجنأأي غلأأي  امل أأاجر و أأ طالق اجلحفلأأة علأأق شأأفة اإلنسأأان    

 وهي للحيم وال غا  واحلم   يف قو  النابغة ي جو ل يد ابن ربيعة:          
أاب الأأورداء وحفلأأأة اياتن والوسأأم لإلبأأم وووهأأأا، وعأأم مسأأة هلأأأا أهنأأا مأأأن                   أال مأأن م لأأغ عأأأ  ل أأأيدا      

 بلو ات الق يلة أو املالك املعني. 
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 جاملع : سنعامله معاملة يعرف ما أنه ع دان وأنه ال يغ  عنه ماله وولده منا شيئا.  
 جالوسم:   يم ات عه  ناية عن التم ن منه وإظ ار عجزه.  
 وأصم (نسمه) نومسه م م: يعد ويصم.  
وذ ر اخلرطوم جيه مج  بني الت ويه واإلهانة ج ن الوسم يقتضي التم ن و ونه يف الووه إذالال وإهانة، و ونه علق اينأل  

 أة أشد إذالال. والتع   عن اينل ابخلرطوم ا ويه، والضرب والوسم ووو ا علق اينل  نايأة عأن قأوة الأتم ن و أام الغل
وعجز صائب اينل عن املقاومة ين اينل أبرز ما يف الووأه وهأو قأر  الأنفس، ولأذلك غلأب ذ أر اينأل يف التع أ  
عأأن إظ أأار العأأزة يف قأأوهلم: مشأأخ أبنفأأه، وهأأو أشأأم اينأأل، وهأأم شأأم العأأرانني. وعأأرب عأأن ظ أأور الذلأأة واالسأأت انة ب سأأر 

 ه، وعلق رغم أنفه، قا  ورير:          اينل، وودعه، ووقوعه يف الرتاب يف قوهلم: رغم أنف
ملا وضأعت علأق الفأرزدق ميسأمي                      وعلأق ال عيأث وأدعت أنأل ايخطأم ومعظأم املفسأرين علأق أن   

املع  مذا الوعيد هو الوليد بن املغ ة، وقا  أبو مسلم ايصأف اين يف افسأ ه قولأه (سنسأمه علأق اخلرطأوم) هأو مأا ابأتاله 
به يف نفسه وماله وأهله من سوء وذ  وصغار. يريد: ما انهلم يوم بدر وما بعده إا جأت( م أة. وعأن ابأن ع أاس معأ  هللا 

(سنسأمه علأأق اخلرطأأوم) سأأنحطمه ابلسأأيل قأأا : وقأأد خطأأم الأذي نزلأأت جيأأه ابلسأأيل يأأوم بأأدر جلأأم يأأز  خمطومأأا إا أن 
 مات ومل يعني ابن ع اس من هو. 

   
 

 4522صفحة : 
 
انوا إذا ضربوا ضربوا ابلسيوف قصدوا الوووه والرةوس. قا  النيب صلق هللا عليه وسلم يوم بدر لعمر بأن اخلطأاب وقد    

ملا بلغه قأو  أيب ئذيفأة لأئن لقيأت الع أاس يجلمنأه ابلسأيل، جقأا  رسأو  هللا  اي أاب ئفأص أيضأرب ووأه عأم رسأو  هللا 
 ابلسيلف  . 

مة م م قوله (يوم ا يض وووه واسود وووه) ووعم ا أوي ه يومئأذ يف أنفأه ينأه إمنأا وقيم هذا وعيد بت ويه أنفه يوم القيا 
ابلأغ يف عأداوة الرسأو  والطعأن يف الأدين بسأأ ب اينفأة وال أربايء، وقأد  أان اينأل مظ أأر ال أرب ولأذلك مسأي ال أرب أنفأأة 

 اشتقاقا من اسم اينل ججعلت شوهته يف مظ ر آاثر  رباي ه. 
[ جطاف علي ا طأا ل مأن 18[ وال يست نون 17بلوان أصحب اجلنة إذ أقسموا ليصرمن ا مص حني (إان بلوانهم  ما   

[ أن اغأأأأأأدوا علأأأأأأق ئأأأأأأرث م إن  نأأأأأأتم 21[ جتنأأأأأأادوا مصأأأأأأ حني 20[ جلصأأأأأأ حت  الصأأأأأأرمي 19ربأأأأأأك وهأأأأأأم ان مأأأأأأون 
) [25[ وغأأأدوا علأأأق ئأأأرد قأأأدرين 24[ أن ال يأأأدخلن ا اليأأأوم مسأأأ ني 23[ جأأأانطلقوا وهأأأم يتحأأأاجتون 22صأأأارمني 

ضأأم  الغأأا  ني يف قولأأه (بلأأوانهم) يعأأود إا (امل أأذبني) يف قولأأه (جأأال اطأأ  امل أأذبني). واجلملأأة مسأأتلنفة اسأأتئناجا ابتأأدا يا 
دعت إليه مناس ة قوله (إن  ان ذا ما  وبنني إذا اتلق عليه آايانا قا  أساط  ايولني) ج ن االزدهار والغأرور بسأعة الأرزق 

عوة احلق وإ ا  النظر يف  ن  ا ودال ل ا قد أوق  من قدمي الزمان أصحامما يف بطر النعمأة املفضيني إا االستحفاف بد
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وإ ا  ال  ر ججر ذلك علي م شر العواقب، جضرب هللا للم ر ني م ال حبا  أصحاب هذه اجلنأة لعل أم يسأتفيقون مأن 
 رون يف سورة القصص. غفلت م وغرورهم.  ما ضرب امل م بقريب منه يف سورة ال  ل، وضرب م ال بقا

وال لو  ئقيقت ا: االخت ار وهي هنا   م حبا  امل تلق يف إرخاء احل م لأه ابلنعمأة لي أ ر أو ي فأر، جأال لو  املأذ ورة هنأا  
بلو  ابخل  ج ن هللا أمد أهم م ة بنعمة ايمن، ونعمة الرزق، ووعم الرزق أياي م من  م و أة، ويسأر هلأم سأ م التجأارة 

عمأة اإليأالف برئلأة ال أتاء ورئلأأة الصأيل، جلمأا أ مأم هلأم النعمأة ارسأأا  رسأو  مأن م لي مأم هلأم صأأالح يف الجأاق بن
أئواهلم وي دي م إا ما جيه النعيم الدا م جدعاهم وذ رهم بنعم هللا أعرضوا وطغوا ومل يتوو وا ابلنظأر إا الأنعم السأالفة وال 

 النعمة ال املة اليت أ ملت هلم النعم. 
  امة بني ئاهلم وئا  أصحاب اجلنة املذ ورة هنا هو اإلعراا عن طلب مرضاة هللا وعن ش ر نعمته. وووه امل 
وهأأذا التم يأأم اعأأريض ابلت ديأأد أبن يلحق أأم مأأا حلأأق أصأأحاب اجلنأأة مأأن ال أأؤس بعأأد الأأنعم والقحأأط بعأأد اخلصأأب، وأن  

هللا بسأ   سأنني بعأد هجأرة النأيب صألق  اختلل الس ب يف نوعه جقد ائتد ونسه. وقد ئصم ذلك بعد سنني إذ أخذهم
 هللا عليه وسلم إا املدينة. 

وهأأذه القصأأة املضأأروب مأأا امل أأم قصأأة معروجأأة بيأأن م وهأأي أنأأه  انأأت ب لأأد يقأأا  لأأه: ضأأروان  بضأأاد معجمأأة وراء وواو  
س ا روم من مفتوئات وألل ونون  من بالد اليمن بقرب صنعاء. وقيم: ضروان اسم هذه اجلنة، و انت ونة عظيمة غر 

أهم الصالح واإلهان من أهم ال تاب قاله ابن ع اس. ومل ي ني مأن أي أهأم ال تأاب هأو: أمأن الي أود أم مأن النصأار ف 
جقيأأم:  أأان ي أأوداي، أي ين أهأأم الأأيمن  أأانوا اأأدينوا ابلي وديأأة يف ع أأد بلقأأيس  مأأا قيأأم أو بعأأدها مجأأرة بعأأض ونأأود 

 توراة  ما يف اإلصالح السادس والع رين من سفر الالويني. سليمان، و انت ز اة ال مار من شريعة ال
   
 

 4523صفحة : 
 
وقا  بعض املفسرين:  ان أصحاب هذه اجلنة بعأد عيسأق بقليأم، أي ق أم انت أار النصأرانية يف الأيمن يهنأا مأا دخلأت   

ع رمأة:  أانوا مأن احل  أأة  الأيمن إال بعأد دخأو  ايئ أا  إا الأأيمن يف قصأة القلأيس و أان ذلأأك زمأان عأام الفيأم. وعأأن 
 انت يبي م ونة ووعم يف لرها ئقا للمسا ني و ان يدخم معه املسا ني ليلخذوا من لرها ج ان يعيش من أا اليتأامق 
وايرامم واملسا ني و ان له ثالثة بنني، جلما اويف صائب اجلنة وصارت يوالده أص حوا ذوي ثروة و انوا أشأحة أو  أان 

دونأأه جتمأالؤوا علأق ئرمأان اليتأأامق واملسأا ني وايرامأم وقأالوا: لنغأأدون إا اجلنأة يف سأدجة مأأن  بعضأ م شأحيحا وبعضأ م
الليم ق م ان الج الص اح م م وقت خروج الناس إا ونايم للجذاذ جلنجذهنا ق م أن أييت املسا ني. ج يتوا ذلك وأقسموا 

اعوا إليأه. وهأذا يقتضأي أن بعضأ م  أان مأرتددا يف مأواجقت م أهاان علق ذلك، ولعل م أقسموا ليلزموا أنفس م بتنفيأذ مأا اأد
علق ما عزموا عليه وأهنم أجلموه ابلقسم وهذا الذي يلتئم م  قوله اعأاا (قأا  أوسأط م أمل أقأم ل أم لأوال اسأ حون)، قيأم  

، أي جغل أوه ومضأوا إا  ان يقو  هلم ااقوا هللا واعدلوا عن خ ث نيت م من من  املسا ني، وذ رهم انتقام هللا من اجملرمني

This file was downloaded from QuranicThought.com



ما عزموا عليه، ولعل م أقسموا علق أن يفعلوا وأقسموا عليه أن يفعم مع م ذلك جلقسم مع م أو واجق م علق مأا أقسأموا 
 عليه، وهلذا االعت ار أسند القسم إا مجي  أصحاب اجلنة. 

تلأك احلالأة علمأوا أن ذلأك أصأامم دون جلما واءوا ونأت م ووأدوها مسأودة قأد أصأاما مأا ي أ ه االئأرتاق جلمأا رأوهأا ب  
 غ هم لعزم م علق قط  ما  ان ينتف  به الضعفاء من قوم م وأانبوا إا هللا رواء أن يعطي م خ ا من ا. 

 قيم:  انت هذه اجلنة من أعناب.  
 والصرم: قط  ال مرة ووذاذها ومع  (مص حني) داخلني يف الص اح أي يف أوا م الفجر.  
سأأت نون: أهنأأم ال يسأأت نون مأأن ال مأرة شأأيئا للمسأأا ني، أي أقسأأموا ليصأأرمن مجيأ  ال مأأر وال يرت أأون منأأه شأأيئا. ومعأ  ال ي 

وهذا التعميم مستفاد با يف الصرم من مع  اخلزن واالنتفا  ابل مأرة وإال جأ ن الصأرم ال ينأايف إعطأاء شأيء مأن اجملأذوذ ملأن 
سأأامعني مأأن افصأأيم هأأذه القصأة علأأق عأأادة القأأرآن يف إجيأأاز ئ ايأأة يريأدون. وأمجأأم ذلأأك اعتمأأادا علأأق مأأا هأو معلأأوم لل

 القصص ابالقتصار علق موض  العربة من ا. 
وقيم معناه: ال يست نون إلهاهنم أبن يقولوا إن شاء هللا  ما قا  اعاا (وال اقولن ل يء إين جتعم ذلك غدا إال أن ي أاء  

ئأأرف االسأت ناء وهأو (إال)، جأ ذا اقتصأأر أئأد علأق (إن شأأاء هللا) دون هللا). وووأه اسأميته اسأت ناء أن أصأأم صأيغته جي أا 
ئرف االست ناء أطلق علق قوله ذلك است ناء ينه علق اقدير: إال أن ي أاء هللا. علأق أنأه ملأا  أان ال أرط يأؤو  إا معأ  

 االست ناء أطلق عليه است ناء نظرا إا املع  وإا مادة اشتقاق االست ناء. 
لتفسأ  ي أون قولأه (وال يسأت نون) مأن ق يأأم اإلدمأاج، أي مل لأغ غأرورهم بقأوة أنفسأ م صأاروا إذا زعمأوا علأأق وعلأق هأذا ا 

جعم شيء ال يتوقعون له عا قا. واجلملة يف موض  احلا ، والتع   ابلفعم املضار  الستحضار ئأالت م العجي أة مأن خبل أم 
 علق الفقراء واييتام. 

أهم هذه اجلنة مل ي ونوا  فارا، جووه ال  ه بين م وبني امل ر ني املضروب هلم هذا امل م هو وعلق الرواايت  ل ا يعلم أن  
 بطر النعمة واالغرتار ابلقوة. 

وقولأه (جطأأاف علي أأا طأا ل مأأن ربأأك)، الطأواف: امل أأي ئأأو  شأيء مأأن  أأم ووان أه يقأأا : طأأاف ابل ع أة، وأريأأد هنأأا  
  ان، قا  اعاا (إذا مس م طا ل من ال يطان) الية.   يم ئالة اإلصابة ل يء  له حبا  من يطوف ص

 وعدي (طاف) حبرف (علق) لتضمينه مع : اسلط أو نز .  
ومل يعني ونس الطا ل لظ ور أنه من ونس ما يصيب اجلنات مأن اهلأالك، وال يتعلأق غأرا بتعيأني نوعأه ين العأربة يف  

 د الفعم امل   للمج و   لنه قيم: جطيل علي ا وهم ان مون. احلاصم به، ج سناد جعم (طاف) إا (طا ل) صنزلة إسنا
وعن الفراء: أن الطا ل ال ي ون إال ابلليم، يعأ  ومنأه مسأي اخليأا  الأذي يأراه النأا م يف نومأه طيفأا. قيأم هأو م أتق مأن  

 الطا فة وهي اجلزء من الليم. ويف هذا نظر. 
  ايو ، وهأأو أت يأأد ملعأأ  طأأا ل علأأق افسأأ  الفأأراء، وجا داأأه جقولأأه (وهأأم ان مأأون) اقييأأد لوقأأت الطأأا ل علأأق التفسأأ 

 اصوير احلالة. 
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وانوين طا ل للتعظيم، أي أمر عظيم وقد بينه بقوله (جلص حت  الصأرمي) ج أو طأا ل سأوء، قيأم: أصأاما عنأق مأن انر  
 جائرتقت. 

   
 

 4524صفحة : 
 
 إنه عذاب أرسم إلي م عقااب هلم علق عدم ش ر النعمة. و(من ربك) أي وا يا من ق م ربك، ف(من) لالبتداء يع :   
وعجأم العقأاب هلأأم ق أم التلأأ س صنأ  الصأدقة ين عأأزم م علأق املنأأ  واقأامس م عليأه ئقأأق أهنأم مأأانعون صأدقايم ج أأانوا  

 مانعني ويؤخذ من الية موعظة إا الذين ال يواسون أبمواهلم. 
  ن يف الية ما يد  علق أن أصحاب اجلنة منعوا صدقة واو ة. وإذ  ان عقاب أصحاب هذه اجلنة دنيواي مل ي 
والصرمي قيم: هو الليم، والصرمي من أمساء الليم ومن أمساء الن ار ين  م وائأد من مأا ينصأرم عأن الخأر  مأا مسأي  أم  

  من الليم والن ار ملوا جيقا : امللوان، وعلق هذا جفي اجلم  بني (أص حت) و(الصرمي) حمسن الط اق.
 وقيم الصرمي الرماد ايسود بلغة وذهة أو خزهة.  
 وقيم الصرمي اسم رملة معروجة ابليمن ال ان ت شيئا.  
 وإي ار  لمة الصرمي هنا ل  رة معاني ا وصالئية مجي  الك املعاين ين اراد يف الية.  
 وبني (يصرمن ا) و(الصرمي) اجلناس.  
 ليصرمن ا مص حني)، أي جلما أص حوا انادموا إلجناز ما بيتوا عليه أمرهم. وجاء (جتنادوا) للتفري  علق (أقسموا  
 والتنادي: أن ينادي بعض م بعضا وهو م عر ابلتحريض علق الغدو إا ونت م م  رين.  
 والغدو: اخلروج ومغادرة امل ان يف غدوة الن ار، أي أوله.  
مم يف االسأت طاء ج ألهنم إلبطأاء بعضأ م يف الغأدو قأد عأد  وليس قوهلم (إن  نتم صأارمني) ب أرط اعليأق ول نأه مسأتع  

عأأن اجلأأذاذ ذلأأك اليأأوم. ومنأأه قأأو  ع أأد هللا ابأأن عمأأر للحجأأاج عنأأد زوا  عرجأأة مرضأأه علأأق الت جأأ  ابلأأرواح إا املوقأأل  
 الرواح إن  نت اريد السنة  . ونظ  ذلك     يف ال الم. 

الوصأأو  إليأأه  لنأه قيأأم: اغأدوا ا ونأأوا علأق ئأأرث م، أي مسأأتقرين  و(علأق) مأأن قولأه (علأأق ئأرث م) مسأأتعملة يف   أن 
 عليه. 

 وجيوز أن يضمن جعم الغدو مع  اإلق ا   ما يقا : يغد  عليه ابجلفنة ويراح.  
 قا  الطييب:  وم له قيم يف ئق املطلب اغدو دراه  اليت يضرب ما  علق السف اء، ووفنته علق احللماء  .  
 حبديدة وووها ليوض  جي ا الزريعة أو ال جر وليزا  من ا الع ب. واحلرث: شق ايرا  
ويطلأق احلأرث علأق اجلنأأة يهنأم يتعاهأدوهنا ابحلأرث إلصأأالح شأجرها، وهأو املأارد هنأأا يف قولأه اعأاا (وئأرث ئجأأر) يف  

 سورة اينعام، واقدم يف قوله (واينعام واحلرث) يف سورة آ  عمران. 
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 ذا أسر ال الم. والتحاجت: افاعم من خفت إ 
و(أن ال يأأدخلن ا اليأأوم علأأي م مسأأ ني) افسأأ  لفعأأم (يتحأأاجتون)، و(أن) افسأأ ية ين التحاجأأت يف معأأ  القأأو  دون  

 ئروجه. 
 وأت يد جعم الن ي بنون التو يد لزايدة حتقيق ما اقامسوا عليه.  
و  املس ني إا ونت م، أي ال يرتك أئد وأسند إا (مس ني) جعم الن ي عن الدخو  واملراد هني بعض م بعضا عن دخ 

 مس ينا يدخل ا. وهذا من ق يم ال ناية وهو     يف استعما  الن ي  قوهلم: ال أعرجنك افعم  ذا. 
 ومجلة (وغدوا علق ئرد قادرين) يف موض  احلا  بتقدير (قد)، أي انطلقوا يف ئا   وهنم غادين قادرين علق ئرد.  
 احلا  لقصد التعجيب من ذلك الغدو النحس  قو  امرئ القيس:           وذ ر جعم (غدوا) يف مجلة 
 وابت وابات لأه لأيلة                       ليلة ذي العا ر ايرمد بعد قوله            
 اتن. اطاو  ليلك ابيلأد                      وابت اخللي ومل ارقد خياطب نفسه علق طريقة جي ا التفات أو التفا  
 واحلرد: يطلق علق املن  وعلق القصد القوي، أي السرعة وعلق الغضب.  
ويف إي ار  لمة (ئرد) يف الية ن تة من ن ت اإلعجاز املتعلق ب رف اللف  ورشاقته من ئيث املع ، ومأن و أة اعلأق  

ولأأأه (غأأأدوا)، جأأأ ذا علأأأق اجملأأأرور بأأأه صأأأا يناسأأأب  أأأم معأأأ  مأأأن معانيأأأه، أي أبن يتعلأأأق (علأأأق ئأأأرد) ب(قأأأادرين)، أو بق
 ب(قادرين)، جتقدمي املتعلق يفيد ختصيصا، أي قادرين علق املن ، أي من  اخل  أو من  لر ونت م غ  قادرين علق النف . 

والتع أأ  بقأأادرين علأأق احلأأرد دون أن يقأأو : وغأأدوا ئأأادرين ي أأم ين شأألن جعأأم القأأدرة أن يأأذ ر يف ايجعأأا  الأأيت ي أأق  
ا قا  اعاا (ال يقدرون علق شيء با  س وا) وقا  (بلق قادرين علق أن نسوي بنانه) جقوله (علق ئأرد علق الناس إاياهن

 قادرين) علق هذا االئتما  من ابب قوهلم: جالن ال هلك إال احلرمان أو ال يقدر إال علق اخلي ة. 
   
 

 4525صفحة : 
 
علقأأا ب(غأأدوا) م ينأأا لنأأو  الغأأدو، أي غأأدوا غأأدو سأأرعة وإذا محأم احلأأرد علأأق معأأ  السأأرعة والقصأأد  أأان علأأق ئأأرد مت  

واعتناء، جت ون (علق) صع  ابء املصائ ة، واملع : غأدوا بسأرعة ون أاط، وي أون قأادرين ئأاال مأن ضأم  (غأدوا) ئأاال 
 مقدرة، أي مقدرين أهنم قادرون علق حتقيق ما أرادوا. 

ما رأوهأا قأالوا إان لضأالون)، وقولأه ق لأه (جطأاف علي أا طأا ل مأن ويف ال الم اعريض أبهنم خابوا د  عليه قوله بعده (جل 
 ربك وهم ان مون). 

وإذا أريأأد ابحلأأأرد الغضأأأب واحلنأأأق ج نأأأه يقأأأا : ئأأأرد ابلتحريأأأك وئأأأرد بسأأأ ون الأأأراء ويتعلأأأق اجملأأأرور ب(قأأأادرين) واقدهأأأه  
علأأي م ونأأت م  أأم يأأوم جتحيلأأوا  للحصأأر، أي غأأدوا ال قأأدرة هلأأم إال علأأق احلنأأق والغضأأب علأأق املسأأا ني يهنأأم يقتحمأأون

 علي م ابلت    إا وذاذها، أي مل يقدروا إال علق الغضب واحلنق ومل يقدروا علق ما أرادوه من اوتناء لر اجلنة. 
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وعأأن السأأدي: أن ئأأرد اسأأم قأأريت م، أي ونأأت م. وأئسأأب أنأأه افسأأ  ملفأأق و أألن صأأائ ه اصأأيده مأأن جعلأأي (اغأأدوا)  
 و(غدوا). 

[ قأالوا سأ حن 28[ قا  أوسط م أمل أقم ل م لوال اس حون 27[ بم ون حمرومون 26لوا إان لضالون (جلما رأوها قا 
[ عسأأق ربنأأا أن 31[ قأأالوا اي ويلتنأأا إان  نأأا طغأأني 30[ جلق أأم بعضأأ م علأأق بعأأض يتالومأأون 29ربنأأا إان  نأأا ظأأاملني 

روعأأوا إا أنفسأأ م ابلال مأأة علأأق بطأأرهم وإ أأا  [)  أي اسأأتفاقوا مأأن غفلأأت م و 32ي أأدلنا خأأ ا من أأا إان إا ربنأأا راغ أأون 
شأأ ر النعمأأة الأأيت سأأيقت إلأأي م، وعلمأأوا أهنأأم أخأأأذوا بسأأ ب ذلأأك، قأأا  اعأأاا (وبلأأوانهم ابحلسأأنات والسأأيئات لعل أأأم 
يروعون). ومن ئ م ال يخ ابن عطاء هللا اإلس ندري  مأن مل ي أ ر الأنعم جقأد اعأرا لزواهلأا، ومأن شأ رها جقأد قيأدها 

  بعقاهلا  .
وأجأادت (ملأا) اقأرتان ووامأا ب أرط ا ابلفأور وال داهأة. واملقصأود مأن هأذا التعأريض للم أر ني أبن ي أون ئأاهلم يف اأدارك  

 أمرهم وسرعة إانبت م  حا  أصحاب هذه اجلنة إذ ابدروا ابلندم وسللوا هللا عوا خ . 
 ، أي اافقوا علق إدراك س ب ما أصامم. وإسناد هذه املقالة إا ضم  (أصحاب اجلنة) يقتضي أهنم قالوه مجيعا 
ومع  (إان لضالون) أهنم علموا أهنم  انوا يف ضال  أي عن طريق ال  ر، أي  انوا غ  م تدين وهو  ناية عن  أون مأا  

 أصامم عقااب علق إ ا  ال  ر جالضال  قاز. 
لقأرب ع أدهم ابلغفلأة عأن ضأالهلم جفيأه إيأذان  وأ دوا ال الم لتنزيم أنفس م منزلة من ي ك يف أهنم ضالون طريق اخل  

 ابلتحسر والتندم. 
و(بأأم وأأن حمرومأأون) إضأأراب لالنتقأأا  إا مأأا هأأو أهأأم ابلنظأأر حلأأا  ا ييأأن م إذ بيتأأوا ئرمأأان املسأأا ني مأأن جضأأو  لأأريم  

يف وانأأأب  ج أأأانوا هأأأم احملأأأرومني مأأأن مجيأأأ  ال مأأأار، جاحلرمأأأان ايعظأأأم قأأأد اخأأأتص مأأأم إذ لأأأيس ئرمأأأان املسأأأا ني ب أأأيء
 ئرماهنم. 

وال الم يفيد ذلك إما بطريق اقدمي املسند إليه أبن أيت به ضم  ابرز م  أن مقتضق الظاهر أن ي أون ضأم ا مسأترتا يف  
اسأأم املفعأأو  مقأأدرا مأأؤخرا عنأأه ينأأه ال يتصأأور إال بعأأد مسأأا  متحملأأه. جلمأأا أبأأرز الضأأم  وقأأدم  أأان اقدهأأه مأأؤذان صعأأ  

 وهو قصر إضايف. وهذا من مستت عات الرتا يب والتعويم علق القرا ن.  االختصاص، أي القصر،
ومتمم أن ي أون الضأال  ئقيقيأا، أي ضأال  طريأق اجلنأة، أي قأالوا إان أخطألان الطريأق يف السأ  إا ونتنأا يهنأم او أوا  

 أهنم شاهدوا ونة أخر  غ  ونت م اليت ع دوها، قالوا ذلك حت ا يف أمرهم. 
ضراب إبطاليا، أي أبطلوا أن ي ونوا ضلوا طريق ونت م، وأث توا أهنم حمرومون من خ  ونت م جي ون املع  أهنا وي ون اإل 

 هي ونت م ول ن ا هل ت جحرموا خ ايا أبن أالف ا هللا. 
ا و(أوسأأأط م) أجضأأأل م وأقأأأرمم إا اخلأأأ  وهأأأو أئأأأد اإلخأأأوة ال الثأأأة. والوسأأأط: يطلأأأق علأأأق ايخأأأ  ايجضأأأم، قأأأا  اعأأأا 

(و ذلك وعلنا م أمة وسطا)، وقا  (ئاجظوا علق الصلوات والصالة الوسطق) ويقا  هأو مأن سأطة قومأه، وأعطأ  مأن 
 سطة مالك. 
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وئ أأي هأأذا القأأو  بأأدون عأأاطل ينأأه قأأو  يف قأأر  احملأأاورة وأأوااب عأأن قأأوهلم (بأأم وأأن حمرومأأون) قالأأه هلأأم علأأق ووأأه  
 ام اقريأري و(لأوال) ئأرف حتضأيض. واملأراد ب(اسأ حون) انزيأه هللا عأن اوقيف م علق اصويب رأيه وخطل رأي أم. واالسأتف

 أن يعصق أمره يف شلن إعطاءه ز اة لارهم. 
   
 

 4526صفحة : 
 
و ان ووامم يتضمن إقرار أبنه وعظ م جعصوه ودلوا علق ذلك ابلتس ي( ئني ندم م علق عدم ايخأذ بنصأيحته جقأالوا   

دوا إوابأأة اقريأأره اقأأرار اسأأ ي( هللا عأأن أن يعصأأق أمأأره يف إعطأأاء ئأأق املسأأا ني جأأ ن مأأن (سأأ حان ربنأأا إان  نأأا ظأأاملني) أرا
أصو  التوبة ادارك مأا ه أن ادار أه، واعأرتاج م بظلأم املسأا ني مأن أصأو  التوبأة ينأه خأرب مسأتعمم يف التنأدم، والتسأ ي( 

 وااب). مقدمة االستغفار من الذنب قا  اعاا (جس ( حبمد ربك واستغفره إنه  ان ا
ومجلة (إان  نا ظاملني) قرار ابلذنب، والتل يد لتحقيق اإلقرار واالهتمأام بأه. ويفيأد ئأرف (إن) مأ  ذلأك اعلأيال للتسأ ي(  

الذي ق له. وئذف مفعو  (ظاملني) ليعم ظلم م أنفس م صا وروه علق أنفس م من سلب النعمة، وظلم املسا ني صنع م 
 من ئق م يف املا . 

ووامم علق طريقة احملاورة جلم اعطل وهي الطريقة اليت ن  نا علي ا عند قوله اعاا (قالوا ألعأم جي أا مأن وورت ئ اية  
 يفسد جي ا) يف سورة ال قرة. 

وملا استقر ئاهلم علق امل ار ة يف من  املسا ني ئق م أخذ بعض م يلوم بعضأا علأق مأا جأرط مأن جعل أم:  أم يلأوم غأ ه  
هأذا ال ألن مأن ابت أار ج أأرة منأ  املسأا ني مأا  أان ئقأأا هلأم يف ئيأاة ايب، ومأن املمأاالة علأأق صأا  أان قأد الأ س بأأه يف 

ذلأأك، ومأأأن االقتنأأأا  بتصأأأميم ال قيأأأة، ومأأأن انفيأأأذ مجأأأيع م ذلأأك العأأأزم الأأأذميم، جصأأأور قولأأأه (جلق أأأم بعضأأأ م علأأأق يعأأأض 
از، أال ار  أن إق ا  بعض م علق بعض يصأور يتالومون) هذه احلالة والتقاذف الواق  بين م مذا اإلمجا  ال الغ غاية اإلجي

ئالة ا أ ه امل امجأة والتقريأ ، وأن صأيغة الأتالوم مأ  ئأذف متعلأق الأتالوم اصأور يف ذهأن السأام  صأورا مأن لأوم بعضأ م 
 علق بعض. 

لنأا إان  وقد القق  م وائد من م لوم غ ه عليه ائقأاق نفسأه ابملالمأة وإشأراك بقيأت م جي أا جقأا   أم وائأد مأن م (اي وي  
  نا طاغني) إا آخره، جلسند هذا القو  إا مجيع م لذلك. 

ججملأأة (قأأالوا اي ويلنأأا إان  نأأا طأأاغني) إا آخرهأأا جيأأوز أن ا أأون م ينأأة جلملأأة (يتالومأأون) أي يلأأوم بعضأأ م بعضأأا مأأذا  
تحسأر والتنأدم صأا أجأاده (اي ال الم جت ون خربا مستعمال يف التقري  علق طريقة التعأريض بغأ ه واإلقأرار علأق نفسأه، مأ  ال

 ويلنا). وذلك  الم وام  للمالمة  ل ا ومل اعطل اجلملة يهنا م ينة. 
وجيأوز أن ا أأون وأأواب بعضأأ م بعضأأا عأأن لومأأه غأأ ه، ج مأأا أمجعأأوا علأأق لأأوم بعضأأ م بعضأأا  أأذلك أمجعأأوا علأأق إوابأأة  

غني) اخل وأوااب بتقريأر مالمأة واالعأرتاف ابلأذنب بعض م بعضا عن ذلك املالم جقا   م ملأوم لال مأه (اي ويلنأا إان  نأا طأا
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ورواء العفو من هللا واعويض م عن ونت م خ ا من ا إذ ق م اوبت م ووعم هلم ثواب الدنيا م  ثأواب الخأرة، جي أون اأرك 
 العطل ين جعم القو  ور  يف طريقة احملاورة. 

الق أم وهأو مأا ي أدو مأن اإلنسأان مأن و أة وو أة ضأد واإلق ا : ئقيقة اجمليء إا الغ  من و ة وو ه وهو م تق مأن  
 اإلدابر، وهو هنا   يم حلا  العناية ابللوم. 

واللوم: إن ار متوسط علق جعم أو قو  وهو دون التوبيخ وجوق العتاب، واقأدم عنأد قولأه اعأاا (جأ هنم غأ  ملأومني) يف  
 سورة املؤمنني. 

 تعاظم واملع : إان  نا طاغني علق ئدود هللا. والطغيان: لاوز احلد املتعارف يف ال رب وال 
  اسأتلنفوا عأن نأدامت م واأوبت م روأاءهم مأن هللا أن يتأوب علأي م جأال يؤاخأذهم بأذن  م يف الخأرة وال يف الأدنيا جيمحأأو  

 عقابه يف الدنيا حموا  امال أبن يعوض م عن ونت م اليت قدر إاالج ا جبنة أخر  خ ا من ا. 
 ربنا راغ ون) بد  من مجلة الرواء، أي هو رواء م تمم علق رغ ة إليه ابلق و  واالستجابة.  ومجلة (إان إا 
 والتل يد يف (إان إا ربنا راغ ون) لالهتمام مذا التووه.  
واملقصود من اإلطناب يف قوهلم بعد ئلو  العذاب مأم القأني الأذين ضأرب هلأم هأذا امل أم أبن يف م نأت م اإلانبأة إا هللا  
 ن ذ ال فران لنعمته إذ أشر وا به من ال إنعام هلم عليه. ب
روي عن ابن مسعود أنه قا : بلغأ  أهنأم أخلصأوا وعأرف هللا مأن م الصأدق جلبأدهلم ونأة يقأا  هلأا: احليأوان، ذات عنأب  

 ممم العنقود الوائد منه علق بغم. 
 ن ا  الروم ايسود القا م. وعن أيب خالد اليماين أنه قا : دخلت الك اجلنة جرأيت  م عنقود م 
وقأأرأ اجلم أأور: (أن ي أأدلنا) بسأأ ون املوئأأدة وختفيأأل الأأدا . وقأأرأه انجأأ  وأبأأو عمأأرو وأبأأو وعفأأر (ي أأدلنا) بفأأت( املوئأأدة  

 وا ديد الدا  و ا صع  وائد. 
   
 

 4527صفحة : 
 
أن مأن اعمأد إا نقأص النصأاب ق أم  قا  ابن الفرس يف أئ ام القرآن: استد  مذه الية أبو حممأد ع أد الوهأاب علأق  

 احلو  قصدا للفرار من الز اة أو خالط غ ه، أو جارقه بعد اخللطة ج ن ذلك ال يسقط الز اة عنه خالجا لل اجعي. 
 وووه االستدال  ابلية أن أصحاب اجلنة قصدوا جبذ ال مار إسقاط ئق املسا ني جعاق  م هللا ااالف لارهم.  
[) روو  إا يديأد امل أر ني امل أدوء مأن قولأه (إان بلأوانهم) 33اب الخرة أ رب لو  انوا يعلمون ( ذلك العذاب ولعذ 

 جال الم جذلك وخالصة ملا ق له وهو استئناف ابتدا ي. 
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وامل ار إليه ابسم اإلشارة هو ما اضمنته القصة مأن الأل ونأت م ومأا أئسأوا بأه عنأد رةيت أا علأق الأك احلالأة، وانأدم م  
أي م م ذلك املأذ ور ي أون العأذاب يف الأدنيا، جقولأه ( أذلك) مسأند مقأدم و(العأذاب) مسأند إليأه. واقأدمي  وئسريم،

 املسند لالهتمام ائضار صوراه يف ذهن السام . 
والتعريأأل يف (عأأذاب) اعريأأل اجلأأنس وجيأأه اوويأأه ابلع أأد الأأذه ، أي عأأذاب م املوعأأد م أأم عأأذاب أولئأأك واملماثلأأة يف  

 واإلصابة بقط  ال مرات. إاالف ايرزاق 
ولأيس الت أأ يه يف قولأه ( أأذلك العأذاب) م أأم الت أ يه يف قولأأه (و أذلك وعلنأأا م أمأة وسأأطا)، ووأوه مأأا اقأدم يف سأأورة  

ال قرة بم ما هنا من ق يم الت  يه املتعارف، لووود ما يصل( ين ي ون م   ا به العذاب وهو  ون امل  ه به غ  امل  ه، 
 (و ذلك أخذ ربك إذ أخذ القر  وهي ظاملة) خبالف ما يف سأورة ال قأرة جأ ن امل أ ه بأه هأو عأني امل أ ه ونظ ه قوله اعاا

لقصد امل الغة يف بلود امل  ه غاية ما ي ون جيه ووه ال  ه حبيث أريد ا   ه ال يلجل إال إا ا أ ي ه بنفسأه جي أون  نايأة 
 عن بلوغه أقصق مرااب ووه ال  ه. 

   ه وامل  ه به باثلة يف النو  وإال ج ن ما اوعدوا به من القحط أشد با أصاب أصحاب اجلنة وأطو . واملماثلة بني امل 
 وقوله (ولعذاب الخرة أ رب) دا  علق أن املراد بقوله ( ذلك العذاب) عذاب الدنيا.   
امل أأر ون جأأ هنم  أأانوا ين أأرون  وضأأم  (لأأو  أأانوا يعلمأأون) عا أأد إا مأأا عأأاد إليأأه ضأأم  الغا أأب يف قولأأه (بلأأوانهم)، وهأأم 

 عذاب الخرة ج ددوا بعذاب الدنيا، وال يص( عوده إا (أصحاب اجلنة) يهنم  انوا مؤمنني بعذاب الخرة وشداه. 
[) استئناف بياين ين مأن شألن مأا ذ أر مأن عأذاب الخأرة للمجأرمني أن ين أل 34(إن للمتقني عند رمم ونت النعيم  

  بقأو : جمأا وأزاء املتقأنيف وهأو  أالم معأرتا بأني أوأزاء الوعيأد والت ديأد وبأني قولأه (سنسأمه عنه سؤا  يف نفس السام
 علق اخلرطوم) وقوله ( ذلك العذاب). وقد أشعر بتوق  هذا السؤا  قوله بعده (اجنجعم املسلمني  اجملرمني)  ما سيليت. 

 صفت م العظيمة ذ ر وزاءها.  واقدمي املسند علق املسند إليه لالهتمام ب لن املتقني ليس ق ذ ر 
والالم لالستحقاق. و(عند) ظرف متعلق صع  ال أون الأذي يقتضأيه ئأرف اجلأر، ولأذلك قأدم متعلقأه معأه علأق املسأند  

إليه يوم ذلأك االهتمأام. وقأد ئصأم مأن اقأدمي املسأند صأا معأه طأو  ي أ  ا أويق السأام  إا املسأند إليأه. والعنديأة هنأا 
) إا (النعيم) افيد أهنا عرجت به جي ار بذلك إا مالزمة النعيم هلأا ين أصأم اإلضأاجة أهنأا بتقأدير عندية وإضاجة (ونات

الم االستحقاق ف(ونات النعيم) مفيد أهنا استحق ا النعيم يهنأا لأيس يف أئواهلأا إال ئأا  نعأيم أهل أا، جأال ي أون جي أا 
وقات أو شدة الربد أو م م احل أرات والأزانب ، أو مأا يأؤذي ما ي ون من ونات الدنيا من املتاعب م م احلر يف بعض اي
 م م شوك ايزهار وايشجار وروث الدواب وذرق الط . 

[) جأاء التفريأأغ اقتضأأي أن هأذا ال أأالم متفأر  علأأق مأأا 36[ مأأا ل أأم  يأل حت مأأون 35(أجنجعأم املسأألمني  أاجملرمني  
د امل ر ني بعذاب الدنيا والخرة، ول ن ذلأك غأ  مصأرح جيأه صأا ق له من استحقاق املتقني ونات النعيم، ومقابلته بت دي

يناسب إن يتفرد عليه هذا اإلن ار والتوبيخ جتعني اقدير إن ار من املعرا مأم ليتووأه إلأي م هأذا االسأتف ام املفأر ، وهأو 
 ما أشران إليه آنفا من اوق  أو وقو  سؤا . 
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الت  م علأأق إدالهلأأم ال أأاذب، مأأؤذن أبن مأأا أن أأر علأأي م ووخبأأوا عليأأه واالسأأتف ام ومأأا بعأأده مأأن التأأوبيخ، والتحطئأأة،و  
وسف وا علق اعتقاده  ان ئدي ا قد ور  يف نوادي م أو استسحروا به علق املسلمني يف معأرا وحأود أن ي أون بعأث، 

 وجرض م أنه علق اقدير وقو  ال عث واجلزاء ال ي ون للمسلمني مزية وجضم عند وقوعه. 
   
 

 4528صفحة : 
 
وعن مقاام ملا نزلت آية (إن للمتقني عند رمم ونات النعأيم) قالأت قأريش: إن  أان لأة ونأة نعأيم جلنأا جي أا م أم ئظنأا   

وئظ م يف الأدنيا، وعأن ابأن ع أاس أهنأم قأالوا: إان نعطأق يومئأذ خأ ا بأا اعطأون جنأز  قولأه (أجنجعأم املسألمني  أاجملرمني) 
 الية. 

ي، جأأر  إن أأار التسأأاوي بأأني املسأألمني وال أأاجرين علأأق مأأا سأأ ق مأأن اخأأتالف وأأزاء الفأأريقني واهلمأأزة لالسأأتف ام اإلن أأار  
جاإلن ار متسلط علق ما دار بني امل ر ني من القو  عند نزو  الية السابقة أو عند نزو  ما سأ ق ا مأن آي القأرآن الأيت 

م  يأأأل حت مأأأون) إا قولأأأه (إن ل أأأم ملأأأا قابلأأأت بأأأني وأأأزاء املأأأؤمنني ووأأأزاء امل أأأر ني  مأأأا يقتضأأأيه صأأأرما قولأأأه (مأأأا ل أأأ
 حت مون). 

وإن أأأار وعأأأم الفأأأريقني مت أأأامني  نايأأأة عأأأن إعطأأأاء املسأأألمني وأأأزاء اخلأأأ  يف ايخأأأوة وئرمأأأان امل أأأر ني منأأأه، ين نفأأأي  
 التسأاوي وارد يف معأأ  التضأأاد يف اخلأأ  وال أأر يف القأرآن و أأالم العأأرب قأأا  اعأأاا (أجمأن  أأان مؤمنأأا  مأأن  أأان جاسأأقا ال
يستوون)، وقا  (ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة)، وقا  (أم جنعم الذين آمنوا وعملوا الصاحلات  املفسدين يف 

 ايرا أم جنعم املتقني  الفجار) وقا  السموأ  أو احلارثي:          
فأق أن ي أون للم أر ني ئأ  سلي إن و لت الناس عنا وعن م                      جلأيس سأواء عالأأم ووأ أأو  وإذا انت  

يف وأأزاء اخلأأأ  انتفأأأق مأأأا قأأأالوه مأأأن أهنأأأم أجضأأأم ئظأأأا يف الخأأرة مأأأن املسأأألمني  مأأأا هأأأو ئأأأاهلم يف الأأأدنيا بطريأأأق جحأأأو  
 اخلطاب. 

وقوله (أجنجعم املسلمني  اجملرمني)  الم مووه إا امل ر ني وهم املقصأود ب(اجملأرمني)، عأرب عأن م بطريأق اإلظ أار دون  
 ملا يف وصل (اجملرمني) من املقابلة لي ون يف الوصفني إهاء إا س ب نفي املماثلة بني الفريقني. ضم  اخلطاب 

جلأأذلك مل ي أأأن ضأأم  اخلطأأأاب يف قولأأه (مأأأال م  يأأل حت مأأأون) التفأأاات عأأأن ضأأما ر الغي أأأة مأأن قولأأأه (ودوا لأأو اأأأدهن  
 جيدهنون) وقوله (إان بلوانهم). 

 اب ا عا لتغ  اوويه ال الم، ين شرط االلتفات أن يتغ  الضم  يف سياق وائد. وإمنا اغ  الضم  إا ضم  اخلط  
و(مال م) استف ام إن اري حلالة ئ م م، (جما ل م) م تدأ وخرب وقد اقدم يف قوله اعاا (قالوا وما لنأا أن ال نقااأم يف  

 س يم هللا) يف سورة ال قرة. 
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  احلأأا  مأأن ضأأم  (ل أأم)، أي انتفأأق أن ي أأون ل أأم شأأيء يف ئأأا  و( يأأل حت مأأون) اسأأتف ام إن أأاري اثن يف موضأأ 
 ئ م م، أي ج ن ث ت هلم  ان من را ابعت ار ئالة ئ م م. 

 واملع : ال حت مون أن م مساوون للمسلمني يف وزاء الخرة أو مفضلون علي م.  
 يخ إا ائتجاج علق  ذمم. [) إضراب انتقا  من اوب38[ إن ل م جيه ملا خت ون 37(أم ل م  تب جيه ادرسون  
 واالستف ام املقدر م  (أم) إن ار ين ي ون هلم  تاب إن ارا م نيا علق الفرا وإن  انوا مل يدعوه.  
وئاصم هذا االنتقا  واالنتقاالت ال الثة بعده وهي (أم ل م أهان علينا) اخل، (سل م أي م بذلك زعيم) (أم هلم شأر اء)  

و من أن ي ون سنده  تااب مسأاواي نأز  مأن لأدان، وإمأا أن ي أون سأنده ع أدا منأا أبان نعطأي م اخل أن ئ م م هذا ال خيل
 ما اقرتئون، وإما أن ي ون ل م  فيم علينا، وإما أن ي ون اعويال علق نصر شر ا  م. 

 زما. واقدمي (ل م) علق امل تدأ وهو ( تاب) ين امل تدأ ن رة ون  ه مقصود للنوعية ج ان اقدمي اخلرب ال 
 وضم  (جيه) عا د إا احل م املفاد من قوله ( يل حت مون)، أي  تاب يف احل م.  
و(يف) للتعليم أو الظرجية اجملازية  ما اقو  ورد  تاب يف ايمر مذا أو يف الن ي عن  ذا جي ون (جيه) ظرجا مستقرا صفة  

بفعأأم (ادرسأأون). وعلأأت الدراسأأة العميقأأة صزيأأد   ( تأأاب). وجيأأوز أن ي أأون الضأأم  عا أأد إا ( تأأاب) ويتعلأأق اجملأأرور
 الت صر يف ما يتضمنه ال تاب صنزلة ال يء املظروف يف ال تاب  ما اقو : لنا درس يف  تاب سي ويه. 

ويف هأذا إدمأأاج ابلتعأأريض أبهنأأم أميأأون ليسأأوا أهأأم  تأأاب وأهنأأم ملأأا وأأاءهم  تأأاب هلأأدي م وإحلأأاق م ابيمأأم ذات ال تأأاب   
ذبوه قا  اعاا (لقد أنزلنا إلي م  تااب جيأه ذ أر م أجأال اعقلأون) وقأا  (أو اقولأوا لأو أان أنأز  علينأا ال تأاب  فروا نعمته و 

 ل نا أهد  من م جقد واء م بينة من رب م وهد  ورمحة). 
وأاء ومجلة (إن ل م جيه ملا خت ون) يف موض  مفعو  (ادرسأون) علأق أهنأا حم أي لفظ أا، أي ادرسأون هأذه الع أارة  مأا  

 قوله اعاا (وار نا عليه يف الخرين سالم علق نوح يف العاملني)، أي ادرسون مجلة (إن ل م ملا خت ون). 
   
 

 4529صفحة : 
 
وي ون (جيه) او يدا لفظيا لنظ ها من قوله (جيه ادرسون)، قصد من إعاديا مزيد ربأط اجلملأة ابلأيت ق ل أا  مأا أعيأدت    

 من لرات النحيم وايعناب اتحذون منه س را) وأصله: اتحذون س را.  لمة (من) يف قوله اعاا (و 
و(خت ون) أصله اتح ون بتاءين، ئذجت إئأدا ا ختفيفأا. والتحأ : ا لأل اخلأ ، أي اطلأب مأا هأو يف أخأ . واملعأ :  

 إن يف ذلك ال تاب ل م ما ختتارون من خ  اجلزاء. 
[) (أم) لالنتقأأا  إا دليأأم آخأأر وهأأو نفأأي أن ي أأون 39ة إن ل أأم ملأأا حت مأأون (أم ل أأم أهأأن علينأأا بلغأأة إا يأأوم القيامأأ 

مستند زعم م ع دا أخذوه علق هللا ينفس م أن يعامله يوم القيامأة صأا م مأون بأه ينفسأ م، جاالسأتف ام الأالزم اقأديره 
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تعارة ملع  مغلظة، ش  ت ابل يء بعد (أم) إن اري و(ابلغة) مؤ دة. وأصم ال الغة: الواصلة إا ما يطلب ما، وذلك اس
 امل الغ إا هناية س ه. وذلك  قوله اعاا (قم جلله احلجة ال الغة). 

 وقوله (علينا) صفة اثنية  (أهان) أي أقسمناها ل م إلث ات ئق م علينا.  
ع أود مؤ أدة ومسأتمرة  و(إا يوم القيامة) صفة اثل ة  (أهأان)، أي أهأان مؤبأدة ال حتلأة من أا جحصأم مأن الوصأفني أهنأا 

طو  الدهر، جليس يوم القيامة منت ق ايخذ بتلك ايهان بم هو انصيص علق التلييد  ما يف قوله اعاا (ومن أضم بن 
 يدعو من دون هللا من ال يستجيب له إا يوم القيامة) يف سورة ايئقاف. 

م أهان) وال مسن اعلقه ب(اللغة) اعلق الظأرف اللغأو ينأه ويتعلق إا يوم القيامة ابالستقرار الذي يف اخلرب يف قوله (ل  
يصأ  (ابلغأة) مسأأتعمال يف معأ  م أ ور قريأأب مأن احلقيقأأة، وحممأم (ابلغأة) علأأق االسأتعارة الأيت ذ أأران أوأز  ومجلأأة (إن 

 ل م ملا حت مون) بيان  (أهان)، أي أهان مذا اللف . 
 : نزلأوا علأق ئ أم جأالن، أي مل يعينأوا طل أة خاصأة ول أن م و لأوا اعيأني ومع  ما حت مون أتمرون به دون مراوعة، يقأا 

 ئق م إا جالن، قا  خطاب أو ئطان بن املعلق:           
أنأزل  الأأدهر علأق ئ مأأأه                      مأن شأأامخ عأا  إا خفأأض أي دون اختيأار يل وال عمأأم عملتأه ج أألن    

 ف يف  ما شاء. ئ مت الدهر جلنزل  من معاقلي واصر 
ومأأن أقأأأواهلم السأأا رة مسأأأر  ايم أأا   ئ مأأأك مسأأمطا   بضأأأم املأأأيم وجأأت( السأأأني وجأأت( املأأأيم ال انيأأة م أأأددة  أي لأأأك  

 ئ مك انجذا ال اعرتاا عليك جيه. وقا  ابن ع مة:          
[) اسأتئناف 40ذلك زعأيم لك املراب  من ا والصفأااي                      وئ مك والن يطة والفضو  (سل م أي م بأ  

 بياين عن مجلة (أم ل م أهان علينا ابلغة)، ين ايهان وهي الع ود اقتضي ال فالء عادة قا  احلارث بن ئلزة:          
واذ أأروا ئلأأل ذي اجملأأاز ومأأا قأأد                      م جيأأه العأ أأأود والأ أفأأأالء جلمأأا ذ أأر إن أأار أن ي أأون هلأأم ع أأود،    

 أبن يطلب من م أن يعينوا من هم الزعماء بتلك ايهان.  مم ذلك 
 جاالستف ام يف قوله (سل م أي م بذلك زعيم) مستعمم يف الت  م زايدة علق اإلن ار علي م.  
والأأزعيم: ال فيأأم وقأأد وعأأم الأأزعيم أئأأدا مأأن م زايدة يف الأأت  م وهأأو أن وعأأم الأأزعيم هلأأم وائأأدا مأأن م لعأأزيم ومناغأأايم  

  اعاا. ل ربايء هللا
[) (أم) إضراب انتقايل اثلث إا إبطأا  مسأتند آخأر مفأروا هلأم 41(أم هلم شر اء جليلاوا ب ر ا  م إن  انوا صادقني  

يف سأند قأأوهلم: إان نعطأأق م أأم مأأا يعطأأق املسأألمون أو خأأ ا بأا يعطونأأه، وهأأو أن يفأأرا أن أصأأنام م انصأأرهم ولعأأم هلأأم 
 ئظا من وزاء اخل  يف الخرة. 

ع : بم أث تت هلم، أي يول م ونفع م شر اء، أي شر اء لنا يف اإلهلية يف زعم م، جحأذف متعلأق (شأر اء) ل أ راه وامل 
 عندهم جصار شر اء صنزلة اللقب، أي أم آهلت م هلم جليلاوا مم لينفعوهم يوم القيامة. 

الم  أالالم يف قأو  أيب سأفيان يأوم أئأد  والالم يف (هلم) الم ايوم، أي يول م بتقدير مضاف، أي يوم نصأرهم، جأال 
 لنا العز  وال عز  ل م  . 
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وان أأ  شأأر اء يف ئيأأز االسأأتف ام املسأأتعمم يف اإلن أأار يفيأأد انتفأأاء أن ي أأون أئأأد مأأن ال أأر اء، أي ايصأأنام هلأأم، أي  
  م. لنفع م جيعم أصنام مجي  ق ا م العرب امل رتك يف ع اديا بني الق ا م، واملحصوصة ب عض الق ا

   
 

 4530صفحة : 
 
وقد نقم أسلوب ال الم من اخلطاب إا الغي ة ملناس ة وقوعه بعد (سأل م أي أم بأذلك زعأيم)، ين أخأص النأاس صعرجأة   

 أئقية هذا اإلبطا  هو النيب صلق هللا عليه وسلم وذلك يستت   اوويه هذا اإلبطا  إلي م بطريقة التعريض. 
 ر ا  م) افري  علق نفي أن انفع م آهلت م، جتعني أن أمر (جليلاوا) أمر اعجيز. والتفري  يف قوله (جليلاوا ب  
وإضأأاجة (شأأر اء) إا ضأأم هم يف قولأأه (جليأألاوا ب أأر ا  م) إلبطأأا  صأأفة ال أأر ة يف اإلهليأأة عأأن م، أي ليسأأوا شأأر اء يف  

  يلة. اإلهلية إال عند هؤالء ج ن اإلهلية احلق ال ا ون نس ية ابلنس ة إا جريق أو ق
 وم م هذا اإلطالق     يف القرآن ومنه قوله (قم ادعوا شر ا  م    يدون جال انظرون).  
[ خاشأعة أبصأرهم اأرهق م ذلأة وقأد  أانوا يأدعون إا 42(يوم ي  ل عن سأاق ويأدعون إا السأجود جأال يسأتطيعون  

ب أأر ا  م) أي جليأألاوا ابملزعأأومني يأأوم [) جيأأوز أن ي أأون (يأأوم ي  أأل) متعلقأأا بقولأأه (جليأألاوا 43السأجود وهأأم سأألمون 
 القيامة. وهذا من ئسن التحلص إا ذ ر أهوا  القيامة علي م. 

وجيوز أن ي ون استئناجا متعلقأا صحأذوف اقأديره: اذ أر يأو ي  أل عأن سأاق ويأدعون إا السأجود اخل للتأذ   أبهأوا   
 ذلك اليوم. 

 يوم القيامة. وعلق  ال الوو ني يف اعلق (يوم) جاملراد ابليوم  
وال  ل عن ساق: م م ل دة احلا  لصعوبة اخلطب واهلو ، وأصأله أن املأرء إذا هلأ  أن يسأر  يف امل أي وي أمر ثيابأه  

جي  ل عن ساقه  ما يقا : مشر عن ساعد اجلد، وأيضا  انوا يف الرو  واهلزهأة ا أمر احلرا أر عأن سأوق ن يف اهلأرب أو 
و يف العمم جتن  ل سأوق ن حبيأث ي أغل ن هأو  ايمأر عأن االئأرتاز مأن إبأداء يف العمم جتن  ل سوق ن يف اهلرب أ

 ما ال ا دينه عادة، جيقا :   فت عن ساق ا أو مشرت عن ساق ا، أو أبدت عن ساق ا. قا  ع د هللا بن قيس الرقيات:          
  يل نومي علق الفرا  وملا                      ا مم ال ام غارة شأعأواء    
اأأذهم ال أأيخ عأأن بنيأأه وا أأأدي                      عأأن خأأدام العقيلأأة الأعأأأذراء  ويف ئأأديث غأأزوة أئأأد قأأا  أنأأس بأأن   

مالك  اهنزم الناس عن النيب صلق هللا عليه وسلم ولقد رأيت عا  ة وأم سليم وإهنما مل مراتن أر  خدم سأوق ما اأنقالن 
م   اروعأان جتمآلهنأا  إخل، جأ ذا قأالوا:   أل املأرء عأن سأاقه ج أو  نايأة عأن القرب علق متوهنما   افرغاهنا يف أجأواه القأو 

هأأو  أصأأابه وإن مل ي أأن   أأل سأأاق. وإذا قأأالوا:   أأل ايمأأر عأأن سأأاق، جقأأد م لأأوه ابملأأرأة املروعأأة، و أأذلك   أأفت 
 احلرب عن ساق ا،  م ذلك   يم إذ ليس لة ساق قا  ئامت:          
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احلرب عض ا                      وإن مشرت عن ساق ا احلأرب شأمأرا وقأا  وأد طرجأة مأن جىت احلرب غضت به حلرب   
 احلماسة:          

  أأفت هلأأم عأأن سأأاق ا                      وبأأدا مأأن ال أأر ال أأواح وقأأرأ ابأأن ع أأاس (يأأوم ا  أأل) ص نأأاة جوقيأأة وبصأأيغة    
 القيامة، وقريب من هذا قوهلم: قامت احلرب علق ساق.  ال ناء للفاعم علق اقدير ا  ل ال دة عن ساق ا أو ا  ل

واملع : يوم ا لغ أئوا  الناس منت ق ال أدة والأرو ، قأا  ابأن ع أاس: ي  أل عأن سأاق: عأن  أرب وشأدة، وهأي أشأد  
 ساعة يف يوم القيامة. 

من القأرآن جأابتغوه  ورو  ع د بن محيد وغ ه عن ع رمة عن ابن ع اس أنه سئم عن هذا، جقا   إذا خفي علي م شيء 
 يف ال عر ج نه ديوان العرب، أما مسعتم قو  ال اعر:          

صأأربا عنأأأاق إنأأأه لأ أربأأأاق                      قأأد سأأن يل قومأأك ضأأرب ايعنأأاق وقامأأت احلأأرب بنأأا علأأق سأأاق وقأأا    
 قاهد: ي  ل عن ساق: شدة ايمر. 

ضأم  (إان بلأوانهم) إذ ال يسأاعد قولأه (وقأد  أانوا يأدعون إا السأجود)  ومجلة (ويدعون) لأيس عا أدا إا امل أر ني م أم 
جأأ ن امل أأأر ني مل ي ونأأأوا يف الأأأدنيا يأأأدعون إا السأأأجود. جالووأأأه أن ي أأأون عا أأأدا إا غأأأ  مأأأذ ور، أي ويأأأدعق مأأأدعوون 

املؤمنأأون اخللأأص عأأن  جي أأون اعريضأأا ابملنأأاجقني أبهنأأم م أأرون مأأ  املسأألمني وهأأتحن النأأاس بأأدعا  م إا السأأجود ليتميأأز
غأ هم  يأز ا أريل جأال يسأتطي  املنأأاجقون السأجود جيفتضأ(  فأرهم. قأا  القأرطيب عأأن قأيس بأن السأ ن عأن ع أد هللا بأأن 
مسعود: جمن  ان يع د هللا خملصا خير ساودا له وي قق املناجقون ال يستطيعون  لن يف ظ ورهم السفاجيد اه. جي ون قوله 

 إدماوا لذ ر بعض ما مصم من أئوا  ذلك اليوم.  اعاا (ويدعون إا السجود)
   
 

 4531صفحة : 
 
ويف صأأحي( مسأأألم مأأن ئأأأديث الرةيأأأة وئأأديث ال أأأفاعة عأأن أيب سأأأعيد اخلأأأدري أن النأأيب صأأألق هللا عليأأه وسأأألم قأأأا     

د رايء جي  ل عن ساق جال ي قق من  ان يسجد ه من القاء نفسه إال أذن هللا له ابلسأجود، وال ي قأق مأن  أان يسأج
 إال وعم هللا ظ ره ط قة وائدة  لما أراد أن يسجد خر علق قفاه  احلديث، جيصل( ذلك افس ا هلذه الية. 

وقد اا   جريق من املفسرين هذه الروايأة وقأالوا ي  أل هللا عأن سأاقه، أي عأن م أم الروأم ل اهأا النأاس   قأالوا هأذا مأن  
عن النيب صلق هللا عليه وسلم يف قوله اعاا (عن ساق) قا  ي  ل عأن املت ابه علق أنه روي عن أيب موسق ايشعري 

 نور عظيم خيرون له سجدا. 
 ورويت أخ ار أخر  ضعيفة ال ودو  يف ذ رها.  
 والسجود الذي يدعون إليه: سجود الضراعة واخلضو  يوم اخلالص من أهوا  املوقل.  
 علق السجود ليعلموا أهنم ال رواء هلم يف النجاة. وعدم استطاعت م السجود لسلب هللا من م االستطاعة  
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والذي يدعوهم إا السجود املال  ة املو لون ابحمل ر أبمر هللا اعاا  قوله اعأاا (يأوم يأدعو الأداعي إا شأيء ن أر) إا  
يف ايثأر املأروي  قوله (م طعني إا الداعي)، أو يدعو بعض م بعضا اهلام من هللا اعأاا، وهأو نضأ  الأدعوة إا ال أفاعة 

 جيقو  بعض م ل عض لو است فعنا إا ربنا ئىت يرمنا من موقفنا هذا  . 
 وخ و  ايبصار: هيئة النظر ابلعني بذلة وخوف، استع  له وصل (خاشعة) ين اخلاش  ي ون مطلطئا خمتفيا.  
 اعاا (ارهق ا قرتة). و(ارهق م): حتم مم واقرتب من م حبرص علق التم ن من م، رهق من ابب جرح قا   
 ومجلة (ارهق م ذلة) ئا  اثنية من ضم  (يستطيعون).  
ومجلة (وقد  انوا يدعون إا السجود وهم ساملون) معرتضة بني ما ق ل أا ومأا افأر  عن أا، أي  أانوا يف الأدنيا يأدعون إا  

 واو للحا  ولالعرتاا. السجود ه وئده وهم ساملون من م م احلالة اليت هم علي ا يف يوم احل ر. وال
ومجلة (وهم ساملون) ئا  من ضأم  (يأدعون)، أي وهأم قأادرون ال علأة اعأوق م يف أوسأادهم. والسأالمة: انتفأاء العلأم  

 وايمراا خبالف ئاهلم يوم القيامة ج هنم ملجلون لعدم السجود. 
[)  الفأأاء 45إن  يأدي متأني [ وأملأي هلأأم 44(جأذرين ومأن ي أذب مأأذا احلأديث سنسأتدرو م مأأن ئيأث ال يعلمأون  

لتفري  ال الم الذي عطفتأه علأق ال أالم الأذي ق لأه ل أون ال أالم ايو  سأ  ا يف ذ أر مأا بعأده، جيعأد أن اسأتويف الغأرا 
مأأأن مأأأوعظت م ووعيأأأدهم وازييأأأل أوهأأأام م أعقأأأب مأأأذا االعأأأرتاا اسأأألية للرسأأأو  صأأألق هللا عليأأأه وسأأألم أبن هللا ا فأأأم 

 ه علي م. ابالنتصاف من امل ذبني ونصر 
وقوله (جذرين ومن ي ذب) وووه يفيد   يال حلا  مفعو  (ذر) يف اع ده أبن ي في مؤونة شيء دون اسأتعانة بصأائب  

املؤونأأة حبأأا  مأأن يأأر  املحاطأأب قأأد شأأر  يف االنتصأأار لنفسأأه ورأ  أنأأه ال ي لأأغ بأأذلك م لأأغ مفعأأو  (ذر) ينأأه أقأأدر مأأن 
تفأرد لأه وال يطلأب مأن صأائب احلأق إعانأة لأه علأق أخأذ ئقأه، ولأذلك يأؤاق املعتد  عليه يف االنتصاف من املعتأدي جي

بفعم يد  علق طلب الرتك ويؤاق بعده صفعو  معه ومنه قوله اعاا (وذرين وامل ذبني) (ذرين ومأن خلقأت وئيأدا) وقأا  
ه جسأرت  مأا أصأن  الس يلي يف الروا اينل يف قوله اعاا (ذرين ومأن خلقأت وئيأدا) جيأه يديأد ووعيأد، أي دعأ  وإاي

 وهي  لمة يقوهلا املغتاظ إذا اشتد غيظه وغض ه و ره أن ي ف  ملن اغتاا عليه جمع  ال الم ال شفاعة يف هذا ال اجر. 
 والواو: واو املعية وما بعدها مفعو  معه، وال يص( أن ا ون الواو عاطفة ين املقصود: اار   مع م.  
واسأميته ئأدي ا ملأا جيأه مأن اإلخ أار عأن هللا اعأاا، ومأا جيأه مأن أخ أار ايمأم وأخ أار  و(احلديث) جيوز أن يراد بأه القأرآن 

املغي ات، وقد مسي بذلك يف قوله اعاا (ج لي ئديث بعده يؤمنون) يف سورة ايعأراف وقولأه اعأاا (أجمأن هأذا احلأديث 
 يف سورة الواقعة. اعج ون واضح ون) الية يف سورة النجم، وقوله (أج  ذا احلديث أنتم مدهنون) 

 واسم اإلشارة علق هذا لإلشارة إا مقدر يف الذهن با س ق نزوله من القرآن.  
 وجيوز أن ي ون املراد ابحلديث اإلخ ار عن ال عث وهو ما اضمنه قوله اعاا (يوم ي  ل عن ساق) الية.  
ا م أمرهم إيل جلان أعلأم  يأل أنتصأل مأن م  وي ون اسم اإلشارة إشارة إا ذلك ال الم واملع : ئس ك إيقاعا مم أن 

 جال ا غم نفسك يب واو م علي. 
 ويتضمن هذا اعريضا ابلت ديد للم ذبني يهنم يسمعون هذا ال الم.  
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 4532صفحة : 
 
 وهذا وعد للنيب صلق هللا عليه وسلم ابلنصر ووعيد هلم ابنتقام يف الدنيا ينه اعجيم لتسلية الرسو .   
نسأأتدرو م مأأن ئيأأث ال يعلمأأون)، بيأأان ملضأأمون (ذرين ومأأن ي أأذب مأأذا احلأأديث) ابعت أأار أن االسأأأتدراج ومجلأأة (س 

واإلمأأالء يعق  أأا االنتقأأام ج لنأأه قأأا : سأأنلخذهم أبعمأأاهلم جأأال اسأأت طئ االنتقأأام ج نأأه حمقأأق وقوعأأه ول أأن يأأؤخر حل مأأة 
 اقتضي أتخ ه. 

م م السلم، و ان أصم السني والتاء جيه للطلأب أي حماولأة التأدرج، واالستدراج: استنزا  ال يء من دروة إا أخر  يف  
أي التنقم يف الدرج، والقرينة اد  علق إرادة النزو  إذ التنقم يف الدرج ي ون صعودا ونزوال،   شا  إطالقأه علأق معاملأة 

ي إا ئلو  العقاب مم ئسنة ملسيء إا إابن مقدر عند ئلوله عقابه ومع  من ئيث ال يعلمون أن استدراو م املفض
أياي م من أئوا  وأس اب ال يتفطنون إا أهنا مفضية مم إا اهلالك، وذلك أولب لقوة ئسأريم عنأد ئأدوث املصأا ب 
مم، ف(من) ابتدا يأة، و(ئيأث) للم أان اجملأازي، أي ايسأ اب وايجعأا  وايئأوا  الأيت مسأ وهنا أتاأي م خبأ  جتن  أل 

 يعلمون) ضم  حمذوف عا د إا (ئيث). هلم عن الضر. ومفعو  (ال 
وأملي: مضار  أملي، مقصور صع  أم م وأخر وهو م تق من املال مقصورا، وهو احلني والزمن، ومنه قيم الليم والن ار،  

 امللوان، جي ون أملق صع  طو  يف الزمان، ومصدره إمالء. 
 ااصا  مدخوهلا خلفاء جيه ج ن اشتقاق جعم أملق من امللوو وهو والم (هلم) هي الالم املسماة الم الت يني، وهي اليت ا ني 

 الزمان اشتقاق غ  بني خلفاء مع  احلدث جيه. 
ونون (سنستدرو م) نون املت لم امل ارك، واملراد هللا ومال  تأه املو لأون بتسأح  املووأودات وربأط أئأوا  بعضأ ا بأ عض  

ت لم جاالستدراج اعلق انجيزي لقدرة هللا جيحصم بواسطة املال  ة املأو لني  علق ووه يتم به مراد هللا جلذلك ويء بنون امل
 مأا قأأا  اعأأاا (إذ يأأوئي ربأك إا املال  أأة أين مع أأم ج  تأأوا الأذين آمنأأوا سأأللقي يف قلأأوب الأذين  فأأروا الرعأأب جاضأأربوا 

 جوق ايعناق) الية. 
رد بأأه هللا جلأأذلك وأأيء معأه بضأأم  املفأأرد. وئصأأم يف هأأذا وأمأا اإلمأأالء ج أأو علأأم هللا بتلويأم أخأأذهم. واعلأأق العلأأم ينفأ 

 االختالف افنن يف الضم ين. 
ونظ  هذه الية قوله يف ايعراف (والذين  أذبوا آبايانأا سنسأتدرو م مأن ئيأث ال يعلمأون وأملأي هلأم إن  يأدي متأني)   

ر ال أاجرين يف نعمأة إمنأا هأو اسأتدراج وإمأالء ابعت ار أهنما وعأد للنأيب صألق هللا عليأه وسألم ابلنصأر وا  يأت لأه أبن اسأتمرا
 وضرب ي  ه ال يد وأن هللا ابلغ أمره جي م، وهذا  قوله (ال يغرنك القب الذين  فروا يف ال الد متا  قليم). 

 وموق  (إن) موق  التس ب والتعليم  ما اقدم عند قوله اعاا (إن أو  بيت وض  للناس) يف سورة آ  عمران.  
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علأأق إئسأان هللا لقأأوم مأ  إرادة إحلأأاق السأوء مأأم إطأالق علأأق ووأه االسأأتعارة مل أامته جعأأم ال ا أد مأأن  وإطأالق ال يأد 
 ئيث اعجيم اإلئسان واعقي ه ابإلساءة. 

[) إضراب آخر لالنتقأا  إا إبطأا  آخأر مأن إبطأا  معأاذيرهم يف إعراضأ م 46(أم اسئل م أورا ج م من مغرم م قلون  
لق هللا عليه وسلم امل تدئ من قوله (ما ل م  يل حت مون أم ل م  تاب) (أم ل أم أهأان) (أم عن استجابة دعوة النيب ص

هلم شر اء) ج نه بعد أن نفق أن ا ون هلم ئجة اؤيد صالح ئاهلم. أو وعد هلم اعطاء ما يرغ ون، أو أوليأاء ينصأروهنم، 
قصأاء لقطأ  مأا متمأم مأن املعأاذير ابجأرتاا أن عطل ال الم إا نفي أن ي ون علي م ضر يف إوابة دعوة اإلسأالم، است

 الرسو  صلق هللا عليه وسلم سلهلم أورا علق هديه إايهم جصدهن عن إوابته ثقم غرم املا  علق نفوس م. 
جاالستف ام الذي اؤذن به (أم) استف ام إن ار لفرا أن ي ون ذلك با خيامر نفوس م جرضا اقتضاه استقراء نواايهم من  

  ا  علق دعوة اخل  والرشد. مواق  اإلق
 واملغرم: ما يفرا علق املرء أداةه من ماله لغ  عوا وال وناية.  
 وامل قم: الذي محم عليه شيء ثقيم، وهو هنا قاز يف اإلشفاق.  
والفأأاء للتفريأأ  والتسأأ ب، أي جيتسأأ ب علأأق ذلأأك أنأأك شأأققت علأأي م جي أأون ذلأأك اعتأأذارا مأأن م عأأن عأأدم ق أأو  مأأا  

 يه. ادعوهم إل
و(مأن غأرم) متعلأق ب(م قلأأون) و(مأن) ابتدا يأة وهأو ابتأأداء قأازي صعأ  التعليأم، واقأأدمي املعمأو  علأق عاملأه لالهتمأأام  

 صووب امل قة ق م ذ رها م  الرعاية علق الفاصلة. 
 [)  47(أم عندهم الغيب ج م ي ت ون  
 

 4533صفحة : 
 
وضأة هلأم أن يتمسأ وا مأا اعلأة إلعراضأ م عأن ق أو  دعأوة القأرآن، إضراب آخر انتقم بأه مأن مأدارج إبطأا  معأاذير مفر   

 قطعا ملا عسق أن ينتحلوه من املعاذير علق طريقة االستقراء ومن  اخللو. 
وقد واءت اإلبطاالت السالفة متعلقة صا يفرا هلأم مأن املعأاذير الأيت هأي مأن ق يأم مسأتندات مأن امل أاهدات، وانتقأم  

ر، وهو إبطا  ئجة مفروضة يستندون جي ا إا علم شيء من املعلومات املغي ات عن الناس. الن إا إبطا  من نو  آخ
وهي با استلثر هللا بعلمه وهو املعرب عنه ابلغيأب،  مأا اقأدم يف قولأه اعأاا (الأذين يؤمنأون ابلغيأب) يف سأورة ال قأرة. وقأد 

 طل  من ع اده علق بعض ا. استقر عند الناس  ل م أن أمور الغيب ال يعلم ا إال هللا أو من ا
 
 وال الم هنا علق ئذف مضاف، أي أعندهم علم الغيب  ما قا  اعاا (أعنده علم الغيب ج و ير ) يف سورة النجم.  
جاملراد بقوله (عندهم الغيب) أنه ئصم يف علم م وم نت م، أي ابطال  مجيع م عليأه أو ابأالد  أربا  م إلأي م والقأي م  

 ذلك من م. 
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 (عندهم) علق امل تدأ وهو معرجة إلجادة االختصاص، أي صار علم الغيب عندهم ال عند هللا.  واقدمي 
ومع  ي ت ون: يفرضون ويعينون  قوله ( تب علي م القصاص يف القتلق) وقوله ( تاب هللا علي م)، أي ج م يفرضأون  

 ء من اا اع م. ينفس م أن السعادة يف النفور من دعوة اإلسالم ويفرضون ذلك علق الد ا
وقيء مجلة (ج م ي ت ون) متفرعة عن مجلة (أم عنأدهم الغيأب)، بنأاء علأق أن مأا يف الغيأب مفأروا  ونأه شأاهدا علأق  

 ئ م م ينفس م امل ار إليه بقوله (ما ل م  يل حت مون)  ما علمته آنفا. 
ار ه نعمة من ربه لن ذ ابلعراء وهو [ لوال أن اد48(جاصرب حل م ربك وال ا ن  صائب احلوت إذ اند  وهو م ظوم  

[)  افريأأ  علأأق مأأا اقأأدم مأأن إبطأأا  مأأزاعم امل أأر ني ومطأأاعن م يف 50[ جاوت أأاه ربأأه ججعلأأه مأأن الصأأاحلني 49مأأذموم 
القرآن والرسو  صلق هللا عليه وسلم، وما ا عه من ا فم هللا لرسوله صلق هللا عليه وسألم بعاق أة النصأر، وذلأك أن شأداه 

 صأألق هللا عليأه وسألم مأن شأألهنا أن اأدخم عليأه أيسأا مأأن ئصأو  رغ تأه وجنأاح سأأعيه، جفأر  عليأه ا  يتأأه علأق نفأس النأيب
وئ ه علق املصابرة واستمراره علق اهلأدي. واعريفأه أبن ذلأك الت  يأت يرجأ  دروتأه يف مقأام الرسأالة لي أون مأن أويل العأزم، 

ه هللا   اوت أاه واتب عليأه ووعلأه مأن الصأاحلني اأذ  ا مأرادا جذ ره ص م يونس عليه السالم إذ استعجم عن أمر ربه، جلدب
 به التحذير. 

واملراد حب م الرب هنا أمره وهو ما محله إايه من اإلرسا  واالضطال  أبع اء الدعوة. وهذا احل م هو املسأتقرأ مأن آايت  
ج ذا هو الصأرب املألمور بأه يف هأذه اليأة أيضأا.  ايمر ابلدعوة اليت أوهلا (اي أي ا املدثر قم جلنذر) إا قوله (ولربك جاصرب)

 وال ورم أن الصرب لذلك يستدعي انتظار الوعد ابلنصر وعدم الضجر من أتخره إا أمده املقدر يف علم هللا. 
وصائب احلوت: هو يونس بن مىت، وقأد اقأدم ذ أره عنأد قولأه اعأاا (ووه نأا لأه إسأحاق) إا قولأه (ويأونس) يف سأورة  

 اينعام. 
والصأأائب: الأأذي يصأأحب غأأ ه، أي ي أأون معأأه يف بعأأض ايئأأوا  أو يف معظم أأا، وإطالقأأه علأأق يأأونس ين احلأأوت  

 التقمه   قذجه جصار (صائب احلوت) لق ا له علق الك احلالة معية قوية. 
 ت. وقد  انت مؤاخذة يونس عليه السالم علق ضجره من ا ذيب قومه وهم أهم نينو   ما اقدم يف سورة الصاجا 
و(إذ) ظرف زمان وهأو ومجلتأه متعلأق ابسأتقرار منصأوب علأق احلأا  أي يف ئالأة وقأت ندا أه ربأه، ج نأه مأا اند  ربأه إال  

 إلنقاذه من  ربه الذي وق  جيه بس ب مغاض ته وضجره من قومه، أي ال ي ن منك ما يلجئك إا م م ندا ه. 
لقه و ظم الن ر إذا سأده. واملعأ : اند  يف ئأا  ئ سأه يف بطأن وامل ظوم: احمل وس املسدودة عليه يقا :  ظم ال اب أغ 

 احلوت. 
ووأيء مأذه احلأا  مجلأأة امسيأة لأداللت ا علأأق ال  أات، أي هأو يف ئأ س ال يروأأق مل لأه سأراح، وهأأذا   يأد لالمتنأان عليأأه  

 ابلنجاة من م م ذلك احل س. 
ناف بيأأأاين انشأأأئ عأأأن مضأأأمون الن أأأي مأأأن قولأأأه (وال ا أأأن  وقولأأه (لأأأوال أن ادار أأأه نعمأأأة مأأأن ربأأأه لن أأأذ ابلعأأأراء) اخل اسأأتئ 

 صائب احلوت إذ اند ) اخل ينه يتضمن التحذير من الوقأو  يف  أرب مأن ق يأم  أرب يأونس   ال يأدري  يأل ي أون 
 انفراوه. 
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 4534صفحة : 
 
) خربهأأا. وجيأأوز أن و(أن) جيأأوز أن ا أأون خمففأأة مأأن (أن)، وامس أأا ضأأم  شأألن حمأأذوف، ومجلأأة (ادار أأه نعمأأة مأأن ربأأه  

 ا ون مصدرية، أي لوال ادارك رمحة من ربه. 
والتدارك: افاعم من الدرك ابلتحريك وهو اللحاق، أي أن يلحق بعض السا رين بعضأا وهأو يقتضأي اسأابق م وهأو هنأا  

 مستعمم يف م الغة إدراك نعمة هللا إايه. 
 الذي ال ن ات جيه وال بناء. والن ذ: الطرح والرتك. والعراء بدودا: الفضاء من ايرا  
واملعأأ : لن أأذه احلأأوت أو ال حأأر ابلفضأأاء اخلأأايل ين احلأأوت الأأذي ابتلعأأه مأأن النأأو  الأأذي يرضأأ  جراخأأه ج أأو يقأأرتب مأأن  

 السوائم اخلالية املرتامية ايطراف خوجا علق نفسه وجراخه. 
 ة الصاجات. واملع : أن هللا أنعم عليه أبن أن ت عليه شجرة اليقطني  ما يف سور  
وأدمأأج يف ذلأأك جضأأم التوبأأة والضأأراعة إا هللا، وأنأأه لأأوال اوبتأأه وضأأراعته إا هللا وإنعأأام هللا عليأأه نعمأأة بعأأد نعمأأة لقذجأأه  

احلوت من بطنه ميتا جلخروه املوج إا ال اطئ جل ان م لة للناظرين أو ئيا من أوذا ابلعأراء ال جيأد إسأعاجا، أو لنجأق بعأد 
ه ج و مذموم عند هللا مسحوط عليه. وهي نعم    ة عليأه إذ أنقأذه مأن هأذه الورطأات  ل أا إنقأاذا يي وهللا غاضب علي

 خارقا للعادة. 
 وهذا املع  طوي طيا بديعا وأش  إليه إشارة بليغة جبملة (لوال أن ادار ه نعمة من ربه لن ذ ابلعراء وهو مذموم).  
(وهأأو مأأذموم) يف موضأأ  احلأأا  وأن الأأك احلأأا  قيأأد يف وأأواب (لأأوال)، وطريقأأة املفسأأرين يف ن أأر هأأذا املطأأوي أن مجلأأة  

 جتقدير ال الم: لوال أن ادار ه نعمة من ربه لن ذ ابلعراء ن ذا ذميما، أي ول ن يونس ن ذ ابلعراء غ  مذموم. 
اقتضأأي امتناعأأا والأأذي محل أأم علأأق هأأذا التلويأأم أن ن أأذه ابلعأأراء واقأأ  جأأال يسأأتقيم أن ي أأون وأأوااب لل أأرط ين (لأأوال)  

 لووود، جال ي ون وواما واقعا جتعني اعت ار اقييد اجلواب جبملة احلا ، أي انتفق ذمه عند نذبه ابلعراء. 
ويلوح يل يف افصأيم الأنظم ووأه آخأر وهأو أن ي أون وأواب (لأوال) حمأذوجا د  عليأه قولأه (وهأو م ظأوم) مأ  مأا افيأده   

مأت آنفأا، جتلأك احلالأة إذا اسأتمرت مل مصأم ن أذه ابلعأراء، وي أون ال أرط صيغة اجلملة االمسية من   ن ال ظم  مأا عل
ب(لوال) الئقا جلملأة (إذ اند  وهأو م ظأوم)، أي ل قأي م ظومأا، أي حم وسأا يف بطأن احلأوت أبأدا وهأو معأ  قولأه يف 

لعأأراء وهأأو مأأذموم) سأأورة الصأأاجات (جلأأوال أنأأه  أأان مأأن املسأأ حني لل أأث يف بطنأأه إا يأأوم ي ع أأون)، ولعأأم مجلأأة (لن أأذ اب
 استئناجا بيانيا انشئا عن اإلمجا  احلاصم من موق  (لوال). 

والأأالم جي أأا الم القسأأم للتحقيأأق ينأأه خأأارق للعأأادة جتل يأأده لرجأأ  ائتمأأا  اجملأأاز. واملعأأ : لقأأد ن أأذ ابلعأأراء وهأأو مأأذموم.  
الوأأم، وهأأو معأأ  قولأأه يف آيأأة الصأأاجات واملأأذموم: إمأأا صعأأ  املأأذنب ين الأأذنب يقتضأأي الأأذم يف العاوأأم والعقأأاب يف 
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(جالتقمه احلوت وهو مليم) وإما صع  العيب وهو  ونه عاراي وا عا جي ون يف مع  قوله (جن ذانه ابلعراء وهو سأقيم) جأ ن 
 السقم عيب أيضا. 

 وان   (نعمة) للتعظيم يهنا نعمة مضاعفة م ررة.  
 اه ووعله من الصاحلني. وجر  علق هذا النفي اإلخ ار أبن هللا اوت  
واملأأراد ب(الصأأاحلني) املفضأألون مأأن اين يأأاء، وقأأد قأأا  إبأأراهيم عليأأه السأأالم (رب هأأب يل ئ مأأا وأحلقأأ  ابلصأأاحلني)  

وذلك إهاء إا أن الصالح هو أصم اخل  ورج  الدروات، وقد اقدم يف قوله ( انتا حتت ع دين من ع ادان صاحلني) يف 
 سورة التحرمي. 

 بن ع اس رد هللا إا يونس الوئي وشفعه يف نفسه ويف قومه. قا  ا 
[) 52[ ومأا هأو إال ذ أر للعأاملني 51(وإن ي اد الذين  فأروا ليزلقونأك أببصأارهم ملأا مسعأوا الأذ ر ويقولأون إنأه جملنأون  

ليأه نفأوس عطل علق مجلة (جذرين ومن ي ذب مذا احلديث)، عرف هللا رسوله صلق هللا عليه وسلم بعض مأا انطأوي ع
 امل ر ني وو النيب صلق هللا عليه وسلم من احلقد والغي  وإضمار ال ر عندما يسمعون القرآن. 

والزلق: بفتحتأني زلأم الروأم مأن مالسأة ايرا مأن طأني عي أا أو دهأن، واقأدم يف قولأه اعأاا (جتصأ ( صأعيدا زلقأا) يف  
 سورة ال  ل. 

الزلأق ومأا ي أتق منأه علأق السأقوط واالنأدئاا علأق ووأه ال نايأة، ومنأه  وملا  ان الزلق يفضي إا السأقوط غال أا أطلأق 
 قوله هنا (ليزلقونك)، أي يسقطونك ويصرعونك. 

   
 

 4535صفحة : 
 
وعأأن قاهأأد: أن ينفأأذونك بنظأأرهم. وقأأا  القأأرطيب: يقأأا  زلأأق السأأ م وزهأأق، إذا نفأأذ، ومل أراه لغأأ ه، قأأا  الراغأأب قأأا    

 ق إال يف القرآن اه. يونس: مل يسم  الزلق واإلزال
قلت: وعلق مجي  الوووه جقد وعأم اإلزالق أببصأارهم علأق ووأه االسأتعارة امل نيأة، شأ  ت ايبصأار ابلسأ ام ورمأز إا  

 امل  ه به صا هو من روادجه وهو جعم (يزلقونك). وهذا م م قوله اعاا (إمنا استزهلم ال يطان ب عض ما  س وا). 
لقونك) بفت( امل ناة مضار  زلق بفت( الالم يزلق متعداي، إذا وأاه مأن م انأه. وقأرأه ال أاقون بضأم وقرأ انج  وأبو وعفر (يز  

 امل ناة. 
وواء (ي اد) بصيغة املضار  للداللة علق استمرار ذلك يف املستق م وواء جعم (مسعوا) ماضيا لوقوعه م  (ملا) ولإلشارة  

 إا أنه قد ئصم من م ذلك وليس قرد جرا. 
الم يف (ليزلقونك) الم االبتداء اليت ادخم    ا يف خرب (إن) امل سورة وهي أيضا افأرق بأني (إن) املحففأة وبأني (إن) وال 

 الناجية. 
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وضم  (إنه جملنون) عا د إا النيب صلق هللا عليه وسألم ئ ايأة ل الم أم بيأن م، جمعأاد الضأم   أا ن يف  أالم بعضأ م،  
 ينه منصرف إا من يتحدثون عنه يف غالب قالس م. أو ليس للضم  معاد يف  الم م 

واملعأ : يقولأون ذلأك اعأتالال ينفسأأ م إذ مل جيأدوا يف الأذ ر الأذي يسأمعونه مأأدخال للطعأن جيأه جانصأرجوا إا الطعأأن يف  
د أاءهم عأن صائ ه صلق هللا عليه وسلم أبنه قنون لينتقلوا من ذلك إا ال الم اجلاري علق لسأانه ال يوثأق بأه ليصأرجوا 

مساعه، جلذلك أبطم هللا قأوهلم (إنأه جملنأون) بقولأه (ومأا هأو إال ذ أر للعأاملني)، أي مأا القأرآن إال ذ أر للنأاس  ل أم ولأيس 
 ب الم اجملانني، وينتقم من ذلك إا أن الناطق به ليس من اجملانني يف شيء. 

 صالح للناس. والذ ر: التذ   ابه واجلزاء هو أشرف أنوا  ال الم ينه جيه  
جضم  (هأو) عا أد إا مأذ ور بأم إا معلأوم مأن املقأام، وقرينأة السأياق اروأ   أم ضأم  مأن ضأم ي الغي أة إا معأاده،   

  قو  ع اس بن مرداس:          
 . عدان ولوال ون أئدق مجع م                      ابملسلمني وأئرزوا ما مجعوا أي يئرز ال فار ما مجعه املسلمون  
 ويف قوله (ويقولون إنه جملنون) م  قوله يف أو  السورة (ما أنت بنعمة ربك صجنون) حمسن رد العجز علق الصدر.   
وقوله (وما هأو إال ذ أر للعأاملني) إبطأاال لقأوهلم (إنأه جملنأون) يهنأم قأالوه يف سأياق ا أذي  م ابلقأرآن جأ ذا ث أت أن القأرآن  

ذا مأأن ق يأم االئت أأاك إذ التقأدير: ويقولأأون إنأه جملنأأون وإن القأرآن  أأالم قنأون، ومأأا ذ أر بطأم أن ي أأون م لغأه قنأأوان. وهأ
 القرآن إال ذ ر وما أنت إال مذ ر. 

 بسم هللا الرمحن الرئيم  
 سورة احلاقة  
مسيت (سورة احلاقة) يف ع د النيب صلق هللا عليه وسلم. ورو  أمحد بن ئن م أن عمر ابأن اخلطأاب قأا   خروأت يومأا  
 ة أاعرا لرسو  هللا ق م أن أسلم، جووداه قد س ق  إا املسجد احلرام جوقفت خلفأه جاسأتفت( سأورة احلاقأة ججعلأت ص

أعجب من أتليل القرآن جقلأت: هأذا وهللا شأاعر،  أي قلأت يف خأاطري  ، جقأرأ (ومأا هأو بقأم شأاعر قليأم مأا اؤمنأون) 
م مأن رب العأاملني) إا آخأر السأورة، جوقأ  اإلسأالم يف قلأيب  أم قلت:  اهن، جقرأ (وال بقو   اهن قليم ما اذ رون انزيأ

 موق   . 
وابسأأم (احلاقأأة) عنونأأت يف املصأأائل و تأأب السأأنة و تأأب التفسأأ . وقأأا  الفأأ وز أابدي يف بصأأا ر ذوي التمييأأز: إهنأأا  

السأأور  الواعيأأة  ولعلأأه اسأأمق أيضأأا  سأأورة السلسأألة  لقولأأه (  يف سلسأألة) ومساهأأا اجلعأأربي يف منظومتأأه يف ارايأأب نأأزو  
 أخذه من وقو  قوله (واعي ا أذن واعية) ومل أر سلفا يف هذه التسمية. 

 وووه اسميت ا (سورة احلاقة) وقو  هذه ال لمة يف أوهلا ومل اق  يف غ ها من سور القرآن.  
سأة ق أأم اهلجأرة جأ ن عمأأر وهأي م يأة ابالافأاق. ومقتضأأق اخلأرب املأذ ور عأن عمأأر بأن اخلطأاب أهنأأا نزلأت يف السأنة اخلام 

 أسلم بعد هجرة امل اورين إا احل  ة و انت اهلجرة إا احل  ة سنة مخس ق م اهلجرة إا املدينة. 
 وقد عدت هذه السورة السابعة والس عني يف عداد ارايب النزو . نزلت بعد سورة ا ارك وق م سورة املعارج.  
 ئد  ومخسني آية. وانفق العادون من أهم ايمصار علق عد آي ا إ 
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 أغراض ا  
 اشتملت هذه السورة علق يويم يوم القيامة. ويديد امل ذبني بوقوعه.  
واذ  هم صأا ئأم ابيمأم الأيت  أذبت بأه مأن عأذاب يف الأدنيا   عأذاب الخأرة ويديأد امل أذبني برسأم هللا اعأاا ابيمأم  

 اليت أشر ت و ذبت. 
   
 

 4536صفحة : 
 
أن هللا جنأأق املأأؤمنني مأأن العأأذاب، ويف ذلأأك اأأذ   بنعمأأة هللا علأأق ال  أأر إذ أبقأأق نأأوع م ابإلجنأأاء مأأن وأدمأأج يف ذلأأك   

 الطوجان. 
ووصل أهوا  من اجلزاء وافاوت الناس يومئذ جيه، ووصل جظاعة ئا  العقاب علق ال فر وعلق ن ذ شأريعة اإلسأالم،  

 والتنويه ابلقرآن. 
 م وعن أن ي ون غ  رسو . وانزيه الرسو  صلق هللا عليه وسل 
 وانزيه هللا اعاا عن أن يقر من يتقو  عليه.  
 وا  يت الرسو  صلق هللا عليه وسلم.  
 وإنذار امل ر ني بتحقيق الوعيد الذي يف القرآن.  
جي ا ال [) احلاقة صيغة جاعم من: ئق ال يء، إذا ث ت وقوعه، واهلاء 3[ وما أدراك ما احلاقة 2[ ما احلاقة 1(احلاقة  

ختلأأو عأأن أن ا أأون هأأاء أتنيأأث جت أأون احلاقأأة وصأأفا ملوصأأوف مقأأدر مؤنأأث اللفأأ ، أو أن ا أأون هأأاء مصأأدر علأأق وزن 
جاعلأأة م أأم ال اذبأأة لل أأذب، واخلا أأة للحأأتم، وال اقيأأة لل قأأاء، والطاغيأأة للطغيأأان، والناجلأأة، واخلاطئأأة، وأصأأل ا اتء املأأرة، 

رة م م     مأن املصأادر الأيت علأق وزن جعلأة غأ  مأا رد بأه املأرة م أم قأوهلم ضأربة ول ن ا ملا أريد املصدر قط  النظر عن امل
 الزب. جاحلاقة إذن صع  احلق  ما يقا   من ئاق  ذا  ، أي من ئقه. 

 وعلق الوو ني جيجوز أن ي ون املراد ابحلاقة املع  الوصفي، أي ئاثة حتقق أو ئق مق.  
يأوم القيامأة، وروي ذلأك عأن ابأن ع أاس وأصأحابه وهأو الأذي درج عليأه املفسأرون جلقأب وجيوز أن ي ون املأراد مأا لق أا ل 

بذلك  يوم القيامة  ينه يوم حمقق وقوعه،  ما قا  اعاا (وانأذر يأوم اجلمأ  ال ريأب جيأه)، أو ينأه حتقأق جيأه احلقأوق وال 
 رة خ ا يره ومن يعمم م قا  ذرة شرا يره). يضا  اجلزاء علي ا، قا  اعاا (وال اظلمون جتيال) وقا  (جمن يعمم م قا  ذ

وإي ار هذه املأادة وهأذه الصأيغة يسأم( ابنأدراج معأان صأاحلة مأذا املقأام جي أون ذلأك مأن اإلجيأاز ال أدي  لتأذهب نفأوس  
 السامعني  م مذهب ب ن من مذاهب اهلو  والتحويل صا مق ئلوله مم. 
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حمذوف اقديره: الساعة احلاقة، أو الواقعة احلاقة، جي ون يديدا بيوم أو جيجوز أيضا أن ا ون (احلاقة) وصفا ملوصوف   
وقعة ي ون جي ا عقاب شديد للمعرا مم م م يأوم بأدر أو وقعتأه وأن ذلأك ئأق ال ريأب يف وقوعأهف أو وصأفا لل لمأة، 

ن  فأأروا أهنأأم أي  لمأة هللا الأأيت ئقأت علأأق امل أر ني مأأن أهأم م أأة، قأأا  اعأاا (و أأذلك ئقأت  لمأأات ربأك علأأق الأذي
أصحاب النار)، أو اليت ئقت للنيب صلق هللا عليه وسلم أن ينصره هللا، قا  اعاا (ولقأد سأ قت  لمتنأا لع أادان املرسألني 

 إهنم هلم املنصورون وإن وندان هلم الغال ون جتو  عن م ئىت ئني). 
ئأق  قولأه اعأاا (واقأرتب الوعأد احلأق) أو وجيوز أن ا ون مصدرا صع  احلق، جيصأ( أن ي أون وصأفا ليأوم القيامأة أبنأه  

وصفا للقرآن  قوله (إن هذا هلو القصص احلق)، أو أريد به احلق  له  ما واء به القرآن من احلق قا  اعاا (هذا  تابنأا 
 ينطق علي م ابحلق) وقا  (إان مسعنا  تااب أنز  من بعد موسق مصدقا ملا بني يديه ي دي إا احلق). 

 ة مذا اللف  اروي  للم ر ني. واجتتاح السور  
و(احلاقأة) م تأدأ و(مأا) م تأأدأ اثن. و(احلاقأة) املأذ ورة اثنيأأا خأرب امل تأدأ ال أاين واجلملأأة مأن امل تأدأ ال أأاين وخأربه خأرب امل تأأدأ  

 ايو . 
عظأأيم  و(مأأا) اسأأم اسأأتف ام مسأأتعمم يف الت ويأأم والتعظأأيم  لنأأه قيأأم: أاأأدري مأأا احلاقأأةف أي مأأا هأأي احلاقأأة، أي شأأيء 

احلاقة. وإعادة اسم امل تأدأ يف اجلملأة الواقعأة خأربا عنأه اقأوم مقأام ضأم ه يف ربأط اجلملأة املحأرب مأا. وهأو مأن اإلظ أار يف 
 مقام اإلضمار لقصد ما يف االسم من الت ويم. ونظ ه يف ذلك قوله اعاا (وأصحاب اليمني ما أصحاب اليمني). 

ن ا أون معرتضأأة بأني مجلأة (مأا احلاقأأة) ومجلأة ( أذبت لأأود وعأاد ابلقارعأة)، والأأواو ومجلأة (ومأا أدراك مأا احلاقأأة) جيأوز أ 
 اعرتاضية. 

 وجيوز أن ا ون اجلملة معطوجة علق مجلة (ما احلاقة).  
و(ما) ال انية استف امية، واالستف ام ما م   به عن اعذر إئاطأة علأم النأاس ب نأه احلاقأة ين ال أيء اخلأارج عأن احلأد  

 ال يتصور بس ولة جمن شلنه أن يتساء  عن ج مه. املللوف 
 واخلطاب يف قوله (وما أدراك) لغ  معني. واملع : احلاقة أمر عظيم ال ادر ون  ن ه.  
   
 

 4537صفحة : 
 
وار يب (ما أدراك)  ذا بأا وأر  قأر  امل أم جأال يغأ  عأن هأذا اللفأ  وهأو ار يأب مر أب مأن (مأا) االسأتف امية وجعأم   

الأذي يتعأأد  ممأأزة التعديأأة إا ثالثأة مفاعيأأم مأأن ابب أعلأأم وأر ، جصأأار جاعأم جعلأأه اجملأأرد وهأأو (در ) مفعأأوال (أدر ) 
أو  بس ب التعدية. وقأد علأق جعأم (أدراك) عأن نصأب مفعأولني ب(مأا) االسأتف امية ال انيأة يف قولأه (مأا احلاقأة). وصأم 

 مرا عظيما،   صار أدر   جالن احلاقة أمرا عظيما. ال الم ق م الرت يب ابالستف ام أن اقو : أدر ت احلاقة أ
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و(ما) ايوا استف امية مستعملة يف الت ويم والتعظيم علق طريقة اجملاز املرسم يف احلرف، ين ايمر العظيم من شلنه أن  
 نه هذا ايمر. يستف م عنه جصار التعظيم واالستف ام متالزمني. ولك أن لعم االستف ام إن اراي، أي ال يدري أئد  

 واملقصود من ذلك علق  ال االعت ارين هو الت ويم.  
 هذا السؤا   ما اقو : علمت هم يساجر جالن.  
 و(ما) ال ال ة علقت جعم (أدراك) عن العمم يف مفعولني.  
 رد املذ ر. و اف اخلطاب جيه خطاب لغ  معني جلذلك ال يقرتن بضم  ا نية أو مج  أو أتنيث إذا خوطب به غ  املف 
واستعما  (ما أدراك) غ  استعما  (ما يدريك) يف قوله اعاا (وما يدريك لعم الساعة ا ون قري ا) وقولأه (ومأا يأدريك  

 لعم الساعة قريب) يف سورة ال ور . 
روي عن ابن ع اس   م شيء مأن القأرآن مأن قولأه (مأا أدراك) جقأد أدراه و أم شأيء مأن قولأه (ومأا يأدريك) جقأد طأوي  
نه  . وقد روي هذا أيضأا عأن سأفيان ابأن عيينأة وعأن مأم بأن سأالم جأ ن صأ( هأذا املأروي جأ ن مأرادهم أن مفعأو  (مأا ع

أدراك) حمقأق الوقأأو  ين االسأتف ام جيأأه للت ويأأم وإن مفعأو  (مأأا يأأدريك) غأ  حمقأأق الوقأأو  ين االسأتف ام جيأأه لإلن أأار 
 وهو يف مع  نفي الدراية. 

ذ ر يف القرآن من قوله (وما أدراك) جقد عقب ب يانه وو (وما أدراك ما هي انر ئامية)، (وما  وقا  الراغب:  م موض  
أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خ  من ألل ش ر)، (وما أدراك ما يوم الدين يوم ال  لك نفس لنفس شيئا)، (وما أدراك 

 قم عن ابن ع اس وغ ه. ما احلاقة  ذبت لود وعاد ابلقارعة). و لنه يريد افس  ما ن
 ومل أر  من اللغويني من وىف هذا الرت يب ئقه من ال يان وبعضه مل يذ ره أصال.  
[)  إن وعلأأت قولأأه (ومأأا أدراك مأأا احلاقأأة) هنايأأة  أأالم جموقأأ  قولأأه ( أأذبت لأأود وعأأاد 4( أأذبت لأأود وعأأاد ابلقارعأأة  

وعأأاد لت أذي  م ابل عأأث واجلأزاء اعريضأا ابمل أأر ني مأن أهأأم  ابلقارعأة) ومأا ااصأأم بأه اسأتئناف، وهأأو اأذ   ملأأا ئأم ب مأود
م ة بت ديدهم أن مق عليه م م ما ئم ب مود وعاد ج هنم سواء يف الت ذيب ابل عث وعلق هذا ي أون قولأه (احلاقأة) اخل 

 اوطئة له و  يدا هلذه املوعظة العظيمة اسرتهااب لنفوس السامعني. 
ذبت لود وعاد ابلقارعة) وعينت لف  (احلاقة) يوم القيامة و انت هذه اجلملة خربا وإن وعلت ال الم متصال جبملة (  

 اثل ا عن (احلاقة). 
واملع : احلاقة  ذبت ما لود وعاد، ج ان مقتضق الظاهر أن يؤاق بضم  (احلاقة) جيقا :  ذبت لود وعاد ما، جعد   

اقة) يف أئد حمملي لف  (احلاقة) وهذا  ال يان للت ويم الأذي يف قولأه إا إظ ار اسم (القارعة) ين (القارعة) مرادجة (احل
 (وما أدراك ما احلاقة). 

 و(القارعة) مراد من ا ما أريد ب(احلاقة).  
وابتدئ ب مود وعاد يف الذ ر من بني ايمم امل ذبة يهنما أ  ر ايمم امل ذبأة شأ رة عنأد امل أر ني مأن أهأم م أة يهنمأا  

 ية وين داير ا قاورة مشاال وونواب. من ايمم العرب
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والقارعة: اسم جاعم من قرعه، إذا ضربه ضأراب قأواي، يقأا : قأر  ال عأ . وقأالوا: الع أد يقأر  ابلعصأا، ومسيأت املأواع  الأيت  
قأأا  ان سأر هلأأا الأنفس قأأوار  ملأا جي أأا مأن زوأأر النأاس عأأن أعمأا . ويف املقامأأة ايوا  ويقأر  ايمسأأا  بزواوأر وعظأأة  ، وي

للتوبيخ اقري ، ويف امل م  ال اقر  له العصا وال يقلقم له احلصق  ، ومورده بعامر بن الضرب العدواين يف قصة أشأار إلي أا 
 املتلمس يف بيت. 

ف(القارعة) هنا صفة ملوصوف حمذوف يقدر لفظه مؤن ا ليواجق وصفه املذ ور وو الساعة أو القيامة. القارعة: أي الأيت  
يهأأوا  وايجأأزا ، أو الأأيت اصأأيب املووأودات ابلقأأر  م أأم دك احل أأا ، وخسأأل ايرا، وطمأأس النجأأوم، اصأيب النأأاس اب

 و سوف ال مس  سوجا ال اجنالء له ج  ه ذلك ابلقر . 
   
 

 4538صفحة : 
 
هأي  ووصل  الساعة  أو  القيامة  بذلك قاز عقلي من إسناد الوصل إا غ  ما هو لأه بتألو  ملالبسأته مأا هأو لأه إذ  

زمان القر  قا  اعاا (القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يأوم ي أون النأاس  أالفرا  امل  أوث) اليأة. وهأي مأا سأيليت 
 بياهنا يف قوله (ج ذا نفخ يف الصور نفحة وائدة) الايت. 

 جصم ذ ر عذامما.  وويء يف اخلرب عن هااني اليتني بطريقة اللل والن ر يهنما اوتمعا يف مووب العقوبة   
[) ابتأأدئ بأأذ ر لأأود ين العأأذاب الأأذي أصأأامم مأأن ق يأأم القأأر  إذ أصأأابت م الصأأواعق 5(جلمأأا لأأود جأألهل وا ابلطاغيأأة  

املسأأماة يف بعأأض الايت ابلصأأحيحة. والطاغيأأة: الصأأاعقة يف قأأو  ابأأن ع أأاس وقتأأادة: نزلأأت علأأي م صأأاعقة أو صأأواعق 
 طريق أهم م ة إا ال ام يف رئلت م ج م يروهنا، قا  اعاا (جتلك بيويم خالية صأا جلهل ت م، وين مناز  لود  انت يف

 ظلموا)، وين ال الم علق م لك عاد أنسب جلخر لذلك أيضا. 
وإمنأأا مسيأأت الصأأاعقة أو الصأأيحة ابلطاغيأأة يهنأأا  انأأت متجأأاوزة احلأأا  املتعأأارف يف ال أأدة ج أأ ه جعل أأا بفعأأم الطأأاغي  

 العدوان وال طش.  املتجاوز احلد يف
 وال اء يف قو  (ابلطاغية) لالستعانة.  
ولود: أمة من العرب ال ا دة العاربة، وهم أنسأاب عأاد. ولأود: اسأم وأد الأك ايمأة ول أن غلأب إا ايمأة جلأذلك منأ   

 من الصرف للعلمية والتلنيث ابعت ار ايمة أو الق يلة. 
 أخاهم صاحلا) يف سورة ايعراف.  واقدم ذ ر لود عند قوله اعاا (وإا لود 
[ سحرها علي م سأ   ليأا  ولانيأة أايم ئسأوما جأرت  القأوم جي أا صأرعق  ألهنم 6(ويما عاد جلهل وا بري( صرصر عااية  

[) الصرصأأر: ال أأديدة ي أأون هلأأا صأأوت  الصأأرير وقأأد اقأأدم عنأأد قولأأه اعأأاا (جلرسأألنا علأأي م رمأأا 7أعجأأاز  أأم خاويأأة 
ات) يف سورة جصلت. والعااية: ال ديدة العصل، وأصم العتأو والعأيت: شأدة الت أرب جاسأتع  لل أيء صرصرا يف أايم وس

 املتجاوز احلد املعتاد ا  ي ا ابلت رب ال ديد يف عدم الطاعة واجلري علق املعتاد. 
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ج لهنأأا م رهأأة والتسأح : الغصأأب علأق عمأأم واسأتع  لت أأوين الأري( الصرصأأر ا وينأا متجأأاوزا املتعأارف يف قأأوة ونسأ ا  
 عليه. 

 وعلق به (علي م) ينه ضمن مع  أرسل ا.  
و(ئسوما) جيوز أن ي ون مج  ئاسم م م قعود مج  قاعد، وش ود مج  شاهد، غلب جيه ايايم علق الليايل يهنا أ  ر  

ن ا  مأا يقأا : صأيام عددا إذ هي لانية أايم وهذا له معان:  أئد ا أن ي ون املع : يتاب  بعض ا بعضا، أي ال جصم بي
 ش رين متتابعني، وقا  ع د العزيز بن زرارة ال اليب:          

جفأأرق بأأني بيأأن م زمأأان                      اتأأاب  جيأأه أعأأوام ئسأأوم قيأأم: واحلسأأوم م أأتق مأأن ئسأأم الأأداء ابمل أأواة إذ   
، وبيأأت ع أأد العزيأأز ال أأاليب مأأن ال أأعر ي أأو  ويتأأاب  ال أأي أايمأأا، جي أأون إطالقأأه اسأأتعارة، ولعل أأا مأأن م ت أأرات القأأرآن

 اإلسالمي ج و متاب  الستعما  القرآن. 
واملعأأأ  ال أأأاين: أن ي أأأون مأأأن احلسأأأم وهأأأو القطأأأ ، أي ئامسأأأة مستلصأأألة. ومنأأأه مسأأأي السأأأيل ئسأأأاما ينأأأه يقطأأأ ، أي  

 ن ا. ئسمت م جلم ا ق من م أئدا. وعلق هذين املعنيني ج و صفة  (س   ليا  ولانية أايم) أو ئا  م
واملع  ال الث: أن ي ون ئسوم مصدرا  ال  ور والدخو  جينتصب علق املفعو  يوله وعامله (سحرها)، أي سحرها  

 علي م الستئصاهلم وقط  دابرهم. 
 و م هذه املعاين صاحل ين يذ ر م  هذه ايايم، ج ي ار هذا اللف  من  ام بالغة القرآن وإعجازه.  
من املسلمني أايما لانية منصفة بني أواخر جرباير وأوا م مارس معروجة يف عادة نظام اجلو أبن وقد مسي أصحاب امليقات  

ا تد جي ا الرايح غال ا، أايم احلسوم علق ووه الت  يه، وزعموا أهنا اقابم أم اهلا من العام الذي أصي ت جيه عاد ابلرايح، 
 وهو من ايوهام، ومن ذا الذي رصد الك ايايم. 

هم اللغة من زعم أن أايم احلسوم هي ايايم اليت يقا  هلا: أايم العجوز أو العجز، وهي آخر جصم ال تاء ويعأدها ومن أ 
العأرب مخسأا أو سأ عة هلأا أمسأاء معروجأة قموعأة يف أبيأات اأأذ ر يف  تأب اللغأة، وشأتان بين أا وبأني ئسأوم عأاد يف العأأدة 

 واملدة. 
 عق  ل م يراهم الرا ي لو  ان ئاضرا الك احلالة. وجر  علق (سحرها علي م) أهنم صاروا صر  
   
 

 4539صفحة : 
 
واخلطأأاب يف قولأأه (جأأرت ) خطأأاب لغأأ  معأأني، أي جأأ   الرا أأي لأأو  أأان راء، وهأأذا أسأألوب يف ئ ايأأة ايمأأور العظيمأأة   

م بعأده، و أال الغا  ة استحضأر جيأه الأك احلالأة  لهنأا ئاضأرة ويتحيأم يف املقأام سأام  ئاضأر شأاهد م ل  أم أو شأاهده
امل اهداني منتل يف هذه الية، جيعترب خطااب جرضيا جليس هو ابلتفات وال هو من خطاب غأ  املعأني، وقريأب منأه قولأه 
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اعأأأاا (واأأأراهم يعرضأأأون علي أأأا خاشأأأعني مأأأن الأأأذ )، وقولأأأه (وإذا رأيأأأت   رأيأأأت نعيمأأأا ومل أأأا   أأأ ا)، وعلأأأق دقأأأة هأأأذا 
 عدا  لمة لل يضاوي. االستعما  أ م املفسرون التعرا له 

 والتعريل يف (القوم) للع د الذ ري، والقوم: الق يلة، وهذا اصوير هلالك مجي  الق يلة.  
 وضم  (جي ا) عا د إا الليايل وايايم.  
وصرعق: مج  صري  وهو امللقأق علأق ايرا ميتأا وشأ  وا أبعجأاز  أم، أي أصأو  النحأم، وعجأز النحلأة: هأو السأاق  

 يرا من النحلة وهو أغل  النحلة وأشدها. اليت اتصم اب
وووه الت أ يه مأا أن الأذين يقطعأون النحأم إذا قطعأوه لالنتفأا  أبعأواده يف إقامأة ال يأوت للسأقل والعضأادات انتقأوا منأه  

 أصوله يهنا أغل  وأمر وار وها علق ايرا ئىت اي س وازو  رطوبت ا   جيعلوها عمدا وأساطني. 
  لة.  والنحم: اسم مج  
 واخلاوي: اخلايل با  ان مالئا له وئاال جيه.  
 وقوله (خاوية) قرور ابافاق القراء، جتعني أن ي ون صفة ( م).  
ووصل ( م) أبهنا (خاوية) ابعت ار إطالق اسم (النحم) علق م انه بتلويم اجلنة أو احلديقة، جفيأه اسأتحدام. واملعأ :  

ويه امل  ه به بت ويه م انه، وال أثر له يف امل امة وأئسنه ما  ان جيه مناس ة للغرا خالية من الناس. وهذا الوصل لت 
مأأن الت أأ يه  مأأا يف اليأأة جأأ ن هلأأذا الوصأأل وقعأأا يف التنفأأ  مأأن ئأأالت م ليناسأأب املوعظأأة والتحأأذير مأأن الوقأأو  يف م أأم 

 أس اما، ومنه قو   عب بن زه :          
 ه                      وقيم إنك منسوب ومأس{و  لذاك أهيب عندي إذ أ ألأمأ  
 من خادر من ليوث ايسد مس نه                      من بطن ع ر غيم دونه غأيم ايبيات ايربعة، وقو  عنرتة:            
[) افريأ  علأق 8جرت ته وزر السأ ا  ين نأأه                      يقضأمن ئسأن بنانأه واملعصأم (ج أم اأر  هلأم مأن ابقيأة   

قمو  قصيت لود وعاد، ج أو جذل أه ملأا جصأم مأن ئأا  إهال  مأا، وذلأك مأن ق يأم اجلمأ  بعأد التفريأق، جي أون يف أو  
 الية مج    افريق   مج  وهو  قوله اعاا (وأنه أهلك عادا ايوا ولود جما أبقق)، أي جما أبقا ا. 

علق اببه، واهلاء: إما للتلنيث بتلويم نفس، أي جما ار  من م نفس ابقية أو  واخلطاب لغ  معني وال اقية: إما اسم جاعم 
 بتلويم جرقة، أي ما ار  جرقة من م ابقية. 

وجيأأوز أن ا أأون (ابقيأأة) مصأأدرا علأأق وزن جاعلأأة م أأم مأأا اقأأدم يف احلاقأأة، أي جمأأا اأأر  هلأأم بقأأاء، أي هل أأوا عأأن ب أأرة  
 أبي م. 

لعأم ل أ ه امللأك، أي ابقيأة يوأم النفأ . وجيأوز أن ي أون الأالم صعأ  (مأن) م أم قأوهلم: والالم يف قوله (هلأم) جيأوز أن   
 مسعت له صراخا، وقو  ايع ق:          

 نسم  للحلي وسواسا إذا انصرجت                       ما استعان بري( ع رق زوأم وقو  ورير:            
 م أجضم. وون ل م يوم القيامة أجضم أي وون من   
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وجيوز أن ا ون الالم اليت انو  يف اإلضاجة إذا مل ا ن اإلضاجة علق مع  (من). وايصم: ج م ار  ابقيت م، جلما قصد  
التنصيص علق عموم النفي واقتضق ذلك ولب (من) الزا دة لزم ان   مدخو  (من) الزا دة جلعطي ئأق معأ  اإلضأاجة 

 يف قوله اعاا (بع نا علي م ع ادا لنا) ج ن أصله ع ادان.  اظ ار الالم اليت ال لن أن انو   ما
[) عطأأل علأأق مجلأأة 10[ جعصأأوا رسأأو  رمأأم جلخأأذهم أخأأذة رابيأأة 9(ووأأاء جرعأأون ومأأن ق لأأه واملؤاف أأات ابخلاطئأأة  

 ( ذبت لود وعاد ابلقارعة). 
مأأأن م ابلتصأأري( قأأأوم جرعأأأون  ومجأأ  يف الأأأذ ر هنأأا أمأأأم اقأأدمت ق أأأم بع أأأة موسأأق عليأأأه السأأالم إمجأأأاال واصأأأرما، وخأأص 

واملؤاف أأات يهنأأم مأأن أشأأ ر ايمأأم ذ أأرا عنأأد أهأأم ال تأأاب املحتلطأأني ابلعأأرب والنأأازلني جبأأوارهم، جمأأن العأأرب مأأن ي لغأأه 
 بعض اخلرب عن قصت م. 

 ويف عطأأل هأأؤالء علأأق لأأود وعأأاد يف سأأياق ذ أأر الت أأذيب ابلقارعأأة إهأأاء إا أهنأأم ا أأاموا يف الت أأذيب ابلقارعأأة  مأأا 
 ا اموا يف اجمليء ابخلاطئة وعصيان رسم رمم جحصم يف ال الم ائت اك. 

   
 

 4540صفحة : 
 
واملأراد بفرعأأون جرعأون الأأذي أرسأم إليأأه موسأق عليأأه السأالم وهأأو  منفطأاح ال أأاين  . وإمنأا أسأأند اخلأطء إليأأه ين موسأأق   

ون إنه طغق) ج و املؤاخذ مأذا العصأيان وا عأه القأ ط أرسم إليه ليطلق ب  إسرا يم من الع ودية قا  اعاا (اذهب إا جرع
 امت اال يمره و ذبوا موسق وأعرضوا عن دعواه. 

 ومشم قوله (ومن ق له) أبا    ة من ا قوم نوح وقوم إبراهيم.  
أي  وقرأ اجلم ور (ومن ق له) بفت( القاف وسأ ون ال أاء. وقأرأ أبأو عمأرو وال سأا ي ويعقأوب ب سأر القأاف وجأت( ال أاء، 

 ومن  ان من و ته، أي قومه وأا اعه. 
واملؤاف ات: قر  قوم لوط ال الث، وأريد ابملؤاف ات س اهنا وهم قوم لوط خصوا ابلذ ر ل  رة ورهت م ول وهنم  انوا  

م أأ ورين عنأأد العأأرب إذ  انأأت قأأراهم يف طأأريق م إا ال أأام، قأأا  اعأأاا (وإن أأم لتمأأرون علأأي م مصأأ حني وابلليأأم أجأأال 
 ن) وقا  (ولقد أاوا علق القرية اليت أمطرت مطر السوء أجلم ي ونوا يرهنا). اعقلو 

ووصفت قر  قوم لوط ب(املؤاف ات) مج  مؤاف ة اسم جاعم أ تفك مطاو  أج ه، إذا قل ه، ج ي املنقل ات، أي قل  ا  
 قالب أي خسل ما قا  اعاا (ججعلنا عالي ا ساجل ا). 

ة وهأاةه هأاء املأرة الوائأدة جلمأا اسأتعمم مصأدرا قطأ  النظأر عأن املأرة،  مأا اقأدم يف قولأه واخلاطئة: أما مصدر بوزن جاعل 
(احلاقة) وهو مصدر خطئ، إذا أذنب. والذنب: اخلطء ب سر اخلاء، وأما اسم جاعم خطأئ وأتني أه بتلويأم: الفعلأة ذات 

 اخلطء ج اةه هاء التلنيث. 
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ع : وأاء  أم مأن م ابلأذنب املسأتحق للعقأاب. وجأر  عأن م افصأيم والتعريل يف اعريأل اجلأنس علأق  أال الأوو ني، جأامل 
ذن  م املعرب عنه ابخلاطئة جقا  (جعصوا رسو  رمم) وهأذا التفريأ  للتفصأيم نظأ  التفريأ  يف قولأه ( أذبت قأ ل م قأوم نأوح 

 ج ذبوا ع دان وقالوا وازدور) يف أنه افري  بيان علق امل ني. 
 (جرعون) ابعت اره رأس قومه، جالضم  عا د إليه وإا قومه، والقرينة ظأاهرة علأق قأراءة وضم  (عصوا) جيوز أن يرو  إا 

اجلم أأور، وأمأأا علأأق قأأراءة أيب عمأأرو وال سأأا ي جأأايمر أظ أأر وعلأأق هأأذا االعت أأار يف حمأأم ضأأم  (عصأأوا) ي أأون املأأراد 
من اإلشأارة إا ختطئأت م يف ع أادة جرعأون  ب(رسو  رمم) موسق عليه السالم. واعريفه ابإلضاجة ملا يف لف  املضاف إليه

 ووعل م إايله إهلا هلم. 
 وجيوز أن يرو  ضم  (عصوا) إا (جرعون ومن ق له واملؤاف ات).  
 و(رسو  رمم) هو الرسو  املرسم إا  م قوم من هؤالء.  
ينة ظاهرة، وهو أمجم نظما مأن أن ج جراد (رسو ) مراد به التوزي  علق اجلماعات، أي رسو  هللا ل م مجاعة من م، والقر  

يقا : جعصوا رسم رمم، ملا يف إجراد (رسو ) مأن التفأنن يف صأيغ ال لأم مأن مجأ  وإجأراد افأاداي مأ  اتأاب  ثالثأة مجأو  ين 
صيغ اجلم  ال ختلأوا مأن ثقأم لقلأة اسأتعماهلا وع سأه قولأه يف سأورة الفرقأان (وقأوم نأوح ملأا  أذبوا الرسأم أغرقنأاهم)، وإمنأا  

 ا رسوال وائدا، وقوله ( ذبت قوم نوح املرسلني) وما بعده يف سورة ال عراء، وقد اقدم أتويم ذلك يف موضعه.  ذبو 
وايخذ: مستعمم يف اإلهالك، وقد اقدم عند قوله اعاا (أخذانهم بغتة ج ذا هم م لسون) يف سورة اينعام ويف مواض    

 أخر . 
جرعأون وقومأه ابلغأرق،  مأا قأا  اعأاا (جلخأذانهم أخأذ عزيأز مقتأدر)، وإذا  و(أخذة): وائدة من ايخذ، ج اد مأا أخأذ 

أعيد ضم  الغا ب إا (جرعون ومن ق له واملؤاف أات)  أان إجأراد الخأذة  أ جراد (رسأو  رمأم)، أي أخأذان  أم أمأة مأن م 
 أخذة. 

 ايء لوقوع ا متحر ة أثر  سرة. والرابية: اسم جاعم من راب يربو إذا زاد جلما صيغ منه وزن جاعلة، قل ت الواو  
 واستع  الربو هنا لل دة  ما استعار ال  رة لل دة يف وو قوله اعاا (وادعوا ث ورا    ا).  
 واملراد ابلخذة الرابية: إهالك االستئصا ، أي ليس يف إهال  م إبقاء قليم من م.  
[) إن قولأه اعأاا (ومأن ق لأه) ملأا 12 رة واعي أا أذن واعيأة [ لنجعل أا ل أم اأذ 11(إان ملا طغا املاء محلنأا م يف اجلاريأة  

مشأم قأأوم نأأوح وهأأم أو  ايمأم  أأذبوا الرسأأم ئسأأن اقتضأأاب التأذ   أبخأأذهم ملأأا جيأأه مأأن إدمأاج امتنأأان علأأق مجيأأ  النأأاس 
هأذا مأن ق يأم الذين اناسلوا من الفئأة الأذين جنأاهم هللا مأن الغأرق ليأتحلص مأن  ونأه عظأة وعأربة إا التأذ   أبنأه نعمأة، و 

 اإلدماج. 
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وقد ب  علق ش رة م لك قوم نوح اعت اره  املذ ور يف ال الم ججعم شرطا  (ملا) يف قوله (إان ملا طغا املاء محلنا م يف   
 اجلارية)، أي يف ذلك الوقت املعروف بطغيان الطوجان. 

غيأان الطأاغي علأق النأاس ا أ يه اقريأب جأ ن الطوجأان أقأو  شأدة والطغيان: مستعار ل داه اخلارقأة للعأادة ا أ ي ا هلأا بط 
 من طغيان الطاغي. 

واجلارية صأفة حملأذوف وهأو السأفينة وقأد شأا  هأذا الوصأل ئأىت صأار صنزلأة االسأم قأا  اعأاا (ولأه اجلأوار املن أئات يف  
 ال حر). 

 علق ووه االستعارة. وأصم احلمم وض  وسم جوق وسم لنقله، وأطلق هنا علق الوض  يف ظرف متنقم  
وإسناد احلمم إا اسم اجلاللة قاز عقلي بناء علق أنه أوئق إا نوح بصأن  احلاملأة ووضأ  احملمأو  قأا  اعأاا (جلوئينأا  

 إليه أن اصن  الفلك أبعيننا ووئينا ج ذا واء أمران وجار التنور جاسلك جي ا من  م زووني اثنني) الية. 
ذا احلمم وهي ئ مة اذ   ال  ر به علق اعاقب اإلعصار لي ون هلم ابع ا علق ال أ ر، وذ ر إئد  احل م والعلم هل 

 وعظة هلم من أسواء ال فر، وليحرب ما من علم ا قوما مل يعلموها جتعي ا أمساع م. 
تنظأأر نفأأس مأأا واملأأراد اذن: آذان واعيأأة. وعمأأوم الن أأرة يف سأأياق اإلث أأات ال يسأأتفاد إال بقرينأأة التعمأأيم  قولأأه اعأأاا (ول 

 قدمت لغد). 
 والوعي: العلم ابملسموعات، أي ولتعلم خربها إذن موصوجة ابلوعي، أي من شلهنا أن اعي.  
 وهذا اعريض ابمل ر ني إذ مل يتعظوا خبرب الطوجان والسفينة اليت جنا ما املؤمنون جتلقوه  ما يتلقون القصص الف اهية.  
[ 15[ جيومئأذ وقعأت الواقعأة 14ومحلت ايرا واجل ا  جأد تا د أة وائأدة [ 13(ج ذا نفخ يف الصور نفحة وائدة  

[ يومئأأأذ 17[ وامللأأأك علأأأق أروا  أأا وممأأأم عأأأر  ربأأأك جأأوق م يومئأأأذ لانيأأأة 16وان أأقت السأأأماء ج أأأي يومئأأذ واهيأأأة 
اقأة مأا [) الفأاء لتفريأ  مأا بعأدها علأق الت ويأم الأذي صأدرت بأه السأورة مأن قولأه (احل18اعرضون ال ختفق من م خاجية 

احلاقة وما أدراك ما احلاقة) جعلم أنه يويم يمر العذاب الذي هدد به امل ر ون مأن أم أا  مأا ان  أم أاهلم يف الأدنيا. ومأن 
عذاب الخرة الأذي ينتظأرهم، جلمأا أمت يديأدهم بعأذاب الأدنيا جأر  عليأه إنأذارهم بعأذاب الخأرة الأذي مأم عنأد القارعأة 

 ا لود وعاد، جحصم من هذا بيان للقارعة أبهنا ساعة ال عث وهي الواقعة. اليت  ذبوا ما  ما  ذبت م
والصور: قرن ثور يقعر وجيعم يف داخله سداد يسد بعض جراغه ئىت إذا نفخ جيه انجخ انضغط اهلواء جصوت صوات قواي،  

اا (ولأأه امللأأك يأأوم يأأنفخ يف و انأأت اجلنأأود اتحأأذه لنأأداء بعضأأ م بعضأأا عنأأد إرادة النفأأ  أو اهلجأأوم، واقأأدم عنأأد قولأأه اعأأ
 الصور) يف سورة اينعام. 

والنفخ يف الصور: ع ارة عن أمر الت وين ائياء ايوساد لل عث م م اإلئياء بنأداء طا فأة اجلنأد امل لفأة ابيبأواق لنأداء  
 صوات مؤثرا. بقية اجليش ئيث ال يتلخر وندي عن احلضور إا موض  املناداة، وقد ي ون للملك املو م مووود يصوت 

و(نفحة): مصدر نفخ مقأرتن مأاء دالأة علأق املأرة، أي الوئأدة ج أو يف ايصأم مفعأو  مطلأق، أو اقأ  علأق النيابأة عأن   
 الفاعم للعلم أبن جاعم النفخ امللك املو م ابلنفخ ابلصور وهو إسراجيم. 

 وئدة املفادة من التاء. ووصل (نفحة) ب(وائدة) أت يد إلجادة الوئدة من صيغة الفعلة انصيصا علق ال 
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والتنصيص علق هذا للتن يه علق التعجيب مأن أتثأر مجيأ  ايوسأاد ال  أرية بنفحأة وائأدة دون ا ريأر اعجي أا عأن عظأيم  
قدرة هللا ونفوذ أمره ين سياق ال الم من م دأ السورة يويم يوم القيامة جتعداد أهواله مقصود، ويوم القصد إليأه هنأا مل 

ة يف قولأأه اعأأاا (ومأأن آاياأأه أن اقأأوم السأأماء وايرا أبمأأره   إذا دعأأا م دعأأوة مأأن ايرا إذا أنأأتم يأأذ ر وصأأل وائأأد
 ختروون) يف سورة الروم. 

جحصم يف ذ ر (نفحة وائدة) أت يد مع  النفخ وأت يأد معأ  الوئأدة، وهأذا ي أني مأا روي عأن صأائب ال  أاف يف  
وصأأف ا ب(وائأأدة) أهنأأا غأأ  مت عأأة ب انيأأة جقأأد وأأاء يف آايت أخأأر  أهنمأأا اقريأأره بلفأأ  قمأأم نقلأأه الطيأأيب، جلأأيس املأأراد ب

 نفحتان، بم املراد أهنا غ  حمتاج ئصو  املراد من ا إا ا ررها  ناية عن سرعة وقو  الواقعة، أي يوم الواقعة. 
   
 

 4542صفحة : 
 
غ  مسوق له ال الم جت ون هذه النفحة  وأما ذ ر  لمة (نفحة) جليتلاق إوراء وصل الوئدة علي ا جذ ر (نفحة) ا    

 هي ايوا وهي املؤذنة ابنقراا الدنيا   اق  النفحة ال انية اليت ا ون عند بعث ايموات. 
ومجلة (ومحلت ايرا واجل ا ) اخل يف موض  احلا  ين دك ايرا واجل ا  قد مصم ق م النفخ يف الصور ين بأه جنأاء  

 الدنيا. 
هنا أزلت من أما ن ا أبن أبعدت ايرا جب اهلا عن مدارها املعتاد جاراطمأت أبوأرام أخأر  يف الفضأاء ومع  (محلت): أ 

(جأأد تا)، ج أأ  ت هأأذه احلالأأة حبمأأم احلامأأم شأأيئا ليلقيأأه علأأق ايرا، م أأم محأأم ال أأرة بأأني الالع أأني، وجيأأوز أن ي أأون 
ادها عن مدارها م أ  ا ابحلمأم وذلأك  لأه عنأد اخأتال  اصرف املال  ة املو لني بنقض نظام العامل يف ال رة ايرضية ابع
 اجلاذبية اليت وعل ا هللا لف  نظام العامل إا أمد معلوم ه اعاا. 

 والدك: دق شديد ي سر ال يء املدقوق، أي ج ذا جرقت أوزاء ايرا وأوزاء و اهلا.  
املفعأو  ال الفاعأم وجاعأم الأك ايجعأا  إمأا  وبنيت يجعا   نفحت، ومحلت، ود تا  للمج و  ين الغرا متعلق ب يان 

 املال  ة أو ما أودعه هللا من أس اب الك ايجعا ، وال م اذن هللا وقدراه. 
ومجلأة (جيومئأأذ وقعأت الواقعأأة) م أتملة علأأق وأواب (إذا)، أعأأ  قولأه (وقعأأت الواقعأة)، وأمأأا قولأه (جيومئأأذ) ج أو أت يأأد  

نأأأوين يومئأأأذ عأأأوا عأأأن مجلأأة اأأأد  علي أأأا مجلأأأة (نفأأأخ يف الصأأأور) إا قولأأأه (د أأأة ملعأأ  (جأأأ ذا نفأأأخ يف الصأأأور) اخل ين ا
وائدة)، أي جيوم إذ نفخ يف الصور إا آخره وقعت الواقعة وهو أت يد لفظي صرادف املؤ د، ج ن املراد ب(يوم) من قولأه 

 (جيومئذ وقعت الواقعة)، مطلق الزمان  ما هو الغالب يف وقوعه مضاجا إا (إذا). 
ع  (وقعت الواقعة) حتقق ما  ان متوقعا وقوعه يهنم  أانوا يتوعأدون بواقعأة عظيمأة جيومئأذ يتحقأق مأا  أانوا يتوعأدون وم 

 به. 
 جعرب عنه بفعم املضي ان ي ا علق حتقيق ئصوله.  
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 واملع : جحينئذ اق  الواقعة.  
دة الت ويم وإجادة ما حتتوي عليه من ايئأوا  الأيت والواقعة: مرادجة للحاقة والقارعة، جذ رها إظ ار يف مقام اإلضمار لزاي 

 ان ئ عن ا موارد اشتقاق أوصاف احلاقة والقارعة والواقعة. 
 و(الواقعة) صار علما ابلغل ة يف اصطالح القرآن يوم ال عث قا  اعاا (إذا وقعت الواقعة ليس لوقعت ا  اذبة).  
لأة (نفأخ يف الصأور) جي أون ملحقأا ب أرط (إذا)، وأتخأ  عطفأه وجعم (ان قت السماء) جيوز أن ي ون معطوجا علق مج 

يوم ما ااصم مذا االن قاق من وصل املال  ة احمليطني ما، ومن ذ ر العأر  الأذي مأيط ابلسأماوات وايرا وذ أر 
 محلته. 

 وجيوز أن ي ون مجلة يف موض  احلا  بتقدير: وقد ان قت السماء.  
م ال ق، وال ق: جت( مناجأذ يف حميط أا، قأا  اعأاا (ويأوم ا أقق السأماء ابلغمأام ونأز  وان قاق السماء: مطاوعت ا لفع 

 املال  ة انزيال امللم يومئذ احلق للرمحن و ان يوما علق ال اجرين عس ا). 
   متمم أنه غ  الذي يف قوله اعاا (ج ذا ان قت السماء ج انت وردة  الدهان) ومتمم أنه عينه.  
ة) ضعيفة ومتفرقة، ويستعار الأوهي للسأ ولة وعأدم املمانعأة، يقأا : وهأي عزمأه، إذا اسأام( واسأاهم، ويف وئقيقة (واهي 

 امل م  أوهق من بيت العن  وت  يضرب لعدم هنوا احلجة. 
واقييده (يومئذ) أن الوهي طأرأ علي أا بعأد أن  انأت صأل ة بتماسأك أوزاءهأا وهأو املعأرب عنأه يف القأرآن ابلراأق  مأا عأرب   
 ال ق ابلفتق، أي ج ي يومئذ مطروقة مسلو ة.  عن
 والوهي قريب من الوهن، واي  ر أن الوهي يوصل به ايشياء غ  العاقلة، والوهن يوصل به الناس.  
واملعأ : أن املال  أأة يأرتددون إلي أأا صأعودا ونأأزوال خالجأا حلاهلأأا مأن ق أأم، قأا  اعأأاا (جأ ذا ان أأقت السأماء ج انأأت وردة   

  الدهان). 
 ومجلة (وامللك علق أروا  ا)، ئا  من ضم  ج ي، أي يومئذ امللك علق أروا  ا.  
وامللك: أصله الوائد من املال  ة، واعريفه هنا اعريل اجلنس وهو يف مع  اجلم ، أي مجاعأة مأن املال  أة أو مجيأ  مأن  

ولأذلك قأا  ابأن ع أاس: ال تأاب أ  أر مأن  املال  ة إذا أريد االستغراق، واستغراق املفرد أصرح يف الداللأة علأق ال أمو ،
 ال تب، ومنه (رب إين وهن العظم م ). 

 وضم  (أروا  ا) عا د إا (السماء).  
 واملع : أن املال  ة يعملون يف نوائي السماء ينفذون إنزا  أهم اجلنة ابجلنة وسوق أهم النار إا النار.  
 من السماوات. وعر  الرب: اسم ملا ميط ابلسماوات وهو أعظم  
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واملأأراد ابل مانيأأة الأأذين مملأأون العأأر : لانيأأة مأأن املال  أأة، جقيأأم: لانيأأة شأأحوص، وقيأأم: لانيأأة صأأفوف، وقيأأم لانيأأة   
أع ار، أي وو لانني من قمو  عدد املال  ة، وقيم غ  ذلك. وهذا من أئوا  الغيب اليت ال يتعلق الغرا بتفصيل ا، 

 صود من الية   يم عظمة هللا اعاا واقريب ذلك إا ايج ام  ما قا  يف غ  آية. إذ املق
ولعم املقصود ابإلشارة إا ما زاد علق املوعظة، هأو اعلأيم هللا ن يأه صألق هللا عليأه وسألم شأيئا مأن الأك ايئأوا  بطريقأة  

 رمزية يفت( عليه بف م افصيل ا ومل يرد ا غيلنا بعلم ا. 
 ي إا ذ رهم إمجاال هو االنتقا  إا ايخ ار عن عر  هللا لئال ي ون ذ ره اقتضااب بعد ذ ر املال  ة. و لن الداع 
ورو  الرتمذي عن الع اس بن ع د املطلب عن النيب صلق هللا عليه وسألم ئأدي ا ذ أر جيأه أبعأاد مأا بأني السأماوات، ويف  

لية، وأئد روااه ع د هللا بن عم ة عن ايئنل بن قيس قا  ذ ر مجلة لعر  رموز ساق ا الرتمذي مساق التفس  هلذه ا
 ال حاري: ال نعلم له مساعا عن ايئنل. 

وهنالك أخ ار غ  ئديث الع اس ال يع ل ما، وقا  ابن العريب جي ا: إهنا متلفقات مأن أهأم ال تأاب أو مأن شأعر يميأة  
 بني يديه جصدقه. اه.  بن أيب الصلت، ومل يص( أن النيب صلق هللا عليه وسلم أن د

 وضم  (جوق م) يعود إا امللك.  
ويتعلق (جوق م) ب(ممم عأر  ربأك) وهأو أت يأد ملأا د  عليأه ممأم مأن  أون العأر  عاليأا ج أو صنزلأة القيأدين يف قولأه  

 (وما من دابة يف ايرا وال طا ر يط  جبنائيه). 
هللا إضأاجة ا أريل م أم إضأاجة ال ع أة إليأه يف قولأه (وط أر بيأيت واخلطاب للنيب صلق هللا عليأه وسألم. وإضأاجة عأر  إا  

 للطا فني) الية، وهللا منزه من اجللوس علق العر  وعن الس   يف بيت. 
 واخلطاب يف قوله (اعرضون) جلمي  الناس بقرينة املقام وما بعد ذلك من التفصيم.  
 م عرا السلعة علق امل رتي وعرا اجليش علق أم ه وأطلق والعرا: أصله إمرار ايشياء علق من يريد التلمم من ا م 

 هنا  ناية عن الزمه وهو احملاس ة م  وواز إرادة املع  الصري(. 
ومع  (ال ختفق من م خاجية ): ال ختفق علق هللا وال علق مال  ته.وأتنيث (خاجية ) ينه وصل ملوصوف مؤنث يقدر  

س،أي ال ختت أأئ مأأن احلسأأأاب نفأأس أي أئأأد، وال يلتأأأ س  أأاجر صأأأؤمن، وال ابر ابلفعلأأة مأأن أجعأأأا  الع أأاد، أو يقأأدر بأأأنف
 بفاور. 

 ومجلة (يومئذ اعرضون ) مستلنفة، أو هي بيان جلملة (جيومئذ وقعت الواقعة )، أو بد  اشتما  من ا.  
 و(من م)صفة  (خاجية) قدمت علية جت ون ئاال.  
لأذي م أدةه الأنفخ يف الصأور   يعق أه مأا بعأده بأا ذ أر يف اجلمأم بعأده، وا رير (يومئذ) أربأ  مأرات لت ويأم ذلأك اليأوم ا 

جقد ور  ذ ر ذلك اليوم مخس مرات ين (جيومئذ وقعت الواقعة) ا رير  (إذا) من قوله (ج ذا نفخ يف الصور) إذ اقدير 
 أرر ذ أره بعأد ذلأك أربأ  املضاف إليه يف (يومئأذ) هأو مأدلو  مجلأة (جأ ذا نفأخ يف الصأور)، جقأد ذ أر زمأان الأنفخ أوال وا

 مرات. 
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وقأأرأ اجلم أأور (ال ختفأأق) ص نأأاة جوقيأأة. وقأأرأه محأأزة وال سأأا ي وخلأأل ابلتحتيأأة ين أتنيأأث خاجيأأة غأأ  ئقيقأأي، مأأ  وقأأو   
 الفصم بني الفعم وجاعله. 

ي أأأأة [ ج أأأأو يف ع20[ إين ظننأأأت أين مأأأأالق ئسأأأأابيه 19(جلمأأأا مأأأأن أويت  تابأأأأه بيمينأأأأه جيقأأأو  هأأأأاةم اقأأأأرأوا  تابيأأأأه   
[) الفأأأاء 24[  لأأأوا واشأأأربوا هنيئأأأا صأأأا أسأأألفتم يف ايايم اخلاليأأأة 23[ قطوج أأأا دانيأأأة 22[ يف ونأأأة عاليأأأة 21راضأأأية 

افصأأيم مأأا يتضأأمنه (اعرضأأون) إذ العأأرا عأأرا للحسأأاب واجلأأزاء ج يتأأاء ال تأأاب هأأو إيقأأاف  أأم وائأأد علأأق صأأحيفة 
ن شيء  ، واملع : م ما ي ن عرا (جمن أويت  تابه أعماله. و(أما) ئرف افصيم وشرط وهو يفيد مفاد  م ما ي ن م

بيمينه ج و يف عي ة راضية)، وشلن الفاء الرابطة جلواما أن يفصم بين ا وبأني (أمأا) جبأزء مأن مجلأة اجلأواب أو ب أيء مأن 
اب أبداة متعلقات اجلواب م تم به يهنم ملا التزمأوا ئأذف جعأم ال أرط الندماوأه يف مأدلو  (أمأا)  رهأوا ااصأا  جأاء اجلأو 

ال رط جفصلوا بين ما بفاصم حتسينا لصورة ال الم، جقوله (من أويت  تابه بيمينأه) أصأله صأدر مجلأة اجلأواب، وهأو م تأدأ 
 خربه (جيقو  هاةم اقرأوا  تابيه)  ما سيليت. 
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أئأد  تأاب أعمالأه، جلمأا مأن أويت  ود  قولأه (جلمأا مأا أويت  تابأه بيمينأه) علأق  أالم حمأذوف لإلجيأاز اقأديره جيأؤاق  أم   

  تابه اخل علق طريقة قوله اعاا (أن اضرب بعصاك ال حر جانفلق). 
 وال اء يف قوله (بيمينه) للمصائ ة أو صع  (يف).  
وإيتاء ال تاب ابليمني عالمة علق أنه إيتأاء  رامأة وا  أ ، والعأرب يأذ رون التنأاو  ابليمأني  نايأة عأن االهتمأام ابملألخوذ  

 واالعتزاز به، قا  ال ما :          
إذا ما رايأة رجعأت جملأد                      القاهأا عرابأة ابليمأأني وقأا  اعأاا (وأصأحاب اليمأني مأا أصأحاب اليمأني يف   

 سدر خمضود) الية   قا  (وأصحاب ال ما  ما أصحاب ال ما  يف مسوم ومحيم) الية. 
يه) وواب شرط (أما) وهو مغ  عن خرب امل تدأ، وهذا القو  قو  ذي مجة وئ ور ي ع ان ومجلة (جيقو  هاةم اقرأوا  تاب 

علق اطال  الناس علق ما يف  تاب أعمالأه مأن وأزاء يف مقأام االغت أاط والفحأار، جفيأه  نايأة عأن  ونأه مأن ئ أور ونعأيم 
 ج ن املع  ال نا ي هو الغرا ايهم من ذ ر العرا. 

دودة ومقصورة واملمدود م أ  علأق جأت( اهلمأزة إذا لأرد عأن عالمأات اخلطأاب مأا عأدا املووأه و(هاةم) مر ب من هاء ب 
إا امرأة ج و ب سر اهلمزة دون ايء. وإذا خوطب به أ  ر من وائد التزم مدة ليتلىن احلأاق عالمأة خطأاب  العالمأة الأيت 

ة الت نيأأة واجلمأأ ، جيقأأا : هاةمأأا،  مأأا الحأأق ضأأم  املحاطأأب وضأأموا  زاأأه ضأأمة  ضأأمة ضأأم  اخلطأأاب إذ حلقتأأه عالمأأ
يقا : أنتما، وهاةم  ما يقا : أنتم وهاةن  ما يقا : أننت، ومن أهم اللغة من ادعق أن (هاةم) أصله: ها أموا مر  ا من  
 لمتني (ها) وجعم أمر للجماعة من جعم أم، إذا قصد،   خفل ل  رة االستعما ، وال يصأ( ينأه مل يسأم  هأاةمني يف 
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مجاعة النساء، وجيه لغات أخر  واستعماالت يف ااصا   اف اخلطاب به اقصاها الرضأي يف شأرح ال اجيأة وابأن خطاب 
 م رم يف لسان العرب. 

 و(هاةم) بتصاريفه معترب اسم جعم أمر صع : خذ  ما يف ال  اف وصع  اعا ، أيضا  ما يف الن اية.  
 هم احمل ر. واخلطاب يف قوله (هاةم اقرأوا) للصاحلني من أ 
و( تابيه) أصله:  تايب بتحريك ايء املت لم علق أئأد ووأوه يف ايء املأت لم إذا وقعأت مضأاجا إلي أا وهأو حتريأك أئسأب  

 أنه يقصد به إظ ار إضاجة املضاف إا الك الياء للوقوف، حماجظة علق ئر ة الياء املقصود اوتالما. 
 (هاةم).  و(اقرأوا) بيان للمقصود من اسم الفعم من قوله 
 وقد اناز   م من (هاةم) و(اقرأوا) قوله ( تابيه). والتقدير: هاةم  تابيه اقرأوا  تابيه ونظا رها للس ت ئني الوقت.  
وئق هذه اهلاء أن ا  ت يف الوقل واسقط يف الوصم. وقد أث تت يف هذه الية يف احلالني عند مج أور القأراء و ت أت يف  

عن ال الم احمل ي بلغأة ذلأك القا أم صأا يرادجأه يف االسأتعما  العأريب ين االسأتعما  أن أييت  املصائل، جعلم أهنا للتع  
 القا م مذه الياء ابلوقل علق  لتا اجلملتني. 

وين هأأذه ال لمأأات وقعأأت جواصأأم والفواصأأم م أأم ايسأأجا  اتأأرب حبالأأة الوقأأل م أأم القأأوايف، جلأأو قيأأم: اقأأرأوا  تأأايب إين  
 ، سقطت جاصلتان وذلك افريط يف حمسنني. ظننت أين مالق ئسايب

وقرأهأأا يعقأأوب ذا وصأأل ا حبأأذف اهلأأاء والقأأراء يسأأتح ون أن يقأأل علي أأا القأأارئ ليواجأأق م أأ ور رسأأم املصأأحل ولأأئال  
 يذهب ئسن السج . 

 وأطلق الظن يف قوله (إين ظننت أين مالق ئسأابيه)، علأق معأ  اليقأني وهأو أئأد معنييأه. وعأن الضأحاك:  أم ظأن يف  
 القرآن من املؤمن ج و يقني ومن ال اجر ج و شك. 

وئقيقأأة الظأأن: علأأم مل يتحقأأقف إمأأا ين املعلأأوم بأأه مل يقأأ  بعأأد ومل خيأأرج إا عأأامل احلأأس، وإمأأا ين علأأم صأأائ ه خملأأوط  
رو ب ك. ومذا ي ون إطالق الظأن علأق املعلأوم املتأيقن إطالقأا ئقيقيأا. وعلأق هأذا وأر  ايزهأري يف الت أذيب وأبأو عمأ

 واقتصر علق هذا املع  ابن عطية. 
و الم ال  اف يد  علق أن أصم الظن: علم غ  متيقن ول نه قد جيري قر  العلم لن الظن الغالب يقام مقأام العلأم  

يف العادات وايئ ام، وقا : يقا : أظن ظنا  اليقني أن ايمر  يت و يت، ج و عنده إذا أطلق علأق اليقأني  أان قأازا. 
يضا رأي اجلوهري وابن سيده والف وز اابدي، وأما قوله اعاا (إن نظأن إال ظنأا ومأا وأن صسأتيقنني) جأال داللأة جيأه وهذا أ

ين ان أأ  (ظنأأا) أريأأد بأأه التقليأأم، وأ أأد ب(مأأا وأأن صسأأتيقنني) جائتمأأم االئتمأأالني، وقأأد اقأأدم عنأأد قولأأه اعأأاا (وإان 
 وظنوا أن   ملجل من هللا إال إليه) يف سورة براءة. لنظنك من ال اذبني) يف سورة ايعراف وقوله (
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واملع : إين علمت يف الدنيا أين ألقي احلساب، أي آمنت ابل عث. وهذا اخلرب مستعمم  ناية عن اسأتعداده للحسأاب   
 بتقدمي اإلهان وايعما  الصاحلة با  ان س ب سعاداه. 

يه) يف موقأأ  التعليأم للفأرح وال  جأة الأيت د  علي أأا قولأه (هأاةم اقأرأوا  تابيأه) وبأأذلك ومجلأة (إين ظننأت أين مأالق ئسأاب 
 ي ون ئرف (إن) جملرد االهتمام وإجادة التس ب. 

وموق  (ج و يف عي ة راضية) موق  التفري  علق ما اقدم من إيتا ه  تابه بيمينه وما  ان لذلك من أثر املسرة وال رامة يف  
ء لتفريأ  ذ أر هأذه اجلملأة علأق ذ أر مأا ق ل أا. ولأك أن لعل أا بأد  اشأتما  مأن مجلأة (جيقأو  هأاةم احل ر، جت أون الفأا

اقرأوا  تابيه) ج ن ذلك القو  اشتمم علق أن قا له يف نعيم  ما اقدم وإعادة الفاء م  اجلملة مأن إعأادة العامأم يف امل أد  
 وآخران). منه م  ال د  للتل يد  قوله اعاا (ا ون لنا عيدا يولنا 

 والعي ة: ئالة العيش وهيئته.  
 ووصل (عي ة) ب(راضية) قاز عقلي ملالبسة العي ة ئالة صائ  ا وهو العا ش مالبسة الصفة ملوصوج ا.  
 والراضي: هو صائب العي ة ال العي ة، ين (راضية) اسم جاعم رضيت إذا ئصم هلا الرضق وهو الفرح والغ طة.  
 ن ا حلسن ا رضي صائ  ا، جوصأف ا ب(راضأية) مأن إسأناد الوصأل إا غأ  مأا هأو لأه، وهأو والعي ة ليست راضية ول 

من امل الغة ينه يد  علق شدة الرضق بس   ا ئىت سر  إلي ا، ولذلك االعت ار أرو  الس ا ي ما يسمق ابجملاز العقلأي 
 إا االستعارة امل نية  ما ذ ر يف علم ال يان. 

 هي املالبسة. و(يف) للظرجية اجملازية و  
 ومجلة (يف ونة عالية) بد  اشتما  من مجلة (ج و يف عي ة راضية).  
والعلأأو: االرافأأا  وهأأو مأأن حماسأأن اجلنأأات ين صأأائ  ا ي أأرف علأأق و أأات مأأن متسأأ  النظأأر وينأأه ي أأدو لأأه   أأ  مأأن  

را من سأطة، وذلأك مأن زايدة حماسن ونته ئني ينظر إلي ا من أعالها أو وسط ا با ال يلوح لنظره لأو  انأت ونتأه يف أ
 ال  جة واملسرة، ين مجا  املناظر من مسرات النفس ومن النعم. ووق  يف شعر زه :          

 أألن عيأأ  يف غأأريب مقتأأألة                      مأأن النواضأأ( اسأأقي ونأأة سأأحقا جقأأد قأأا  أهأأم اللغأأة: جيأأوز أن ي أأون    
قأة علأط وامأرأة عطأم. ومل يعروأوا علأق معأ  السأحق جي أا وهأو االرافأا  ين سحقا، نعتا للجنة بدون اقدير  ما قالوا: ان

 املراف  بعيد، وقالوا: سحقت النحلة   رم إذا طالت. ويف القرآن ( م م ونة بربوة). 
وووزوا أن يراد أيضا ابلعلو علو القدر م م جالن ذو دروة رجيعة، وبذلك  أان للفأ  (عاليأة) هنأا مأا لأيس لقولأه ( م أم  
 نة بربوة) ين املراد هنالك ونة من الدنيا. و
والقطوف: مج  قطل ب سر القاف وس ون الطاء، وهو ال مر، مسي بذلك ينه يقطأل وأصأله جعأم صعأ  مفعأو  م أم  

 ذب(. 
 ومع  دنوها: قرما من أيدي املتناولني ين ذلك أهنل إذ ال  لفة جيه، قا  اعاا (وذللت قطوج ا اذليال).  
( لوا واشربوا) إا آخر مقو  قو  حمذوف وهو ومقوله يف موض  صفة  (ونأة). إذ التقأدير: يقأا  للفريأق الأذين ومجلة  

 يؤاون  ت  م أبهاهنم ئني يستقرون يف اجلنة:  لوا واشربوا اخل. 
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 وجيوز أن ا ون اجلملة خربا اثنيا عن الضم  يف قوله (ج و يف عي ة راضية).  
فريق الذي أويت  تابه بيمينه جيما اقدم   واء الضم  ضم  مجأ  عنأد ئ ايأة خطأامم ين هأذه وإمنا أجردت ضما ر ال  

الضما ر السابقة ئ يت مع ا أجعا  بأا يتلأ س ب أم جأرد مأن الفريأق عنأد إ أام ئسأابه. وأمأا ضأم  ( لأوا واشأربوا) ج أو 
بأة جيحيأأي  أم داخأأم مأن م ب أأالم خيصأه جأأ ذا خطأاب جلميأ  الفريأأق بعأد ئلأأوهلم يف اجلنأة،  مأأا يأدخم الضأأيوف إا امللد

 استقروا أق م علي م مضيف م بع ارات اإل رام. 
و(هنيئا) جيوز أن ي ون جعأيال صعأ  جاعأم إذا ث أت لأه اهلنأاء جي أون منصأواب علأق النيابأة عأن املفعأو  املطلأق ينأه وصأفه  

  م وال ارب. وإسناد اهلناء لر م وال رب قاز عقلي يهنما متل سان ابهلناء لآل
وجيوز أن ي ون اسم جاعم من غ  ال الثي بوزن ما لل الثأي. والتقأدير: م نئأا، أي سأ ب هنأاء،  مأا قأا  عمأرو بأن معأد  

 ي رب:          
أمن رمانة الداعي السمي  أي املسم ، و ما وصل هللا اعاا ابحل يم صع  احل أم املصأنوعات. وجيأوز أن ي أون جعأيال   

 أي م نيئا به.  صع  مفعو ،
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وعلق االئتماالت  ل ا ج جراد (هنيئا) يف ئا  أنه وصل ل يئني بناء علق أن جعيال صعأ  جاعأم ال يطأابق موصأوجه أو   

 علق أنه إذا  ان صفة ملصدر ج و ان ب عن موصوجه، والوصل ابملصدر ال ي   وال جيم  وال يؤنث. 
 ا  من ضم  ( لوا واشربوا). و(صا أسلفتم) يف موض  احل 
 وال اء للس  ية.  
 وما صدق (ما) املوصولة هو العمم، أي الصاحل.  
 واإلسالف: وعم ال يء سلفا، أي سابقا.  
واملأأراد أنأأه مقأأدم سأأابق إلابنأأه لينتفأأ  بأأه عنأأد احلاوأأة إليأأه، ومنأأه اشأأتق السأألل للقأأرا، واإلسأأالف لإلقأأراا، والسأألفة  

 للسلم. 
 لية: املاضية ال عيدة م تق من اخللو وهو ال غور وال عد. وايايم اخلا 
[ اي ليت أأأأأأا  انأأأأأأت 26[ ومل أدر مأأأأأأا ئسأأأأأأابيه 25(وأمأأأأأأا مأأأأأأن أويت  تابأأأأأأه ب أأأأأأماله جيقأأأأأأو  اي ليتأأأأأأ  مل أوت  تابيأأأأأأه  

[) هأذا قسأيم (مأن أويت  تابأه بيمينأه) جأالقو  يف إيتأاء  29[ هلك ع  سألطانيه 28[ ما أغ  ع  ماليه 27القاضية 
 تابه ب ماله قد عرف وو ه با اقدم.  
و    م من أويت  تابه ب ماله أنه مل يؤت  تابه، ينه علم من االطأال  علأق  تابأه أنأه صأا ر إا العأذاب جيتمأ  أن ال  

 ي ون علم بذلك إبقاء علق نفسه من ئزهنا زمنا ج ن ارقب السوء عذاب. 
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 ضم  (ليت ). ومجلة (ومل أدر ما ئسابيه) يف موض  احلا  من  
 واملع : إنه  ان م ذاب ابحلساب وهو مقابم قو  الذي أويت  تابه بيمينه: أين ظننت أين مالق ئسابيه.  
 ومجلة احلا  معرتضة بني مجليت التم .  
ان وجيوز أن ي ون عطفا علق التم ، أي اي ليت  مل أدر ما ئسابيه، أي مل أعرف  نه ئسايب، أي نتيجتأه، وهأذا وإن  أ 

 يف مع  التم  الذي ق له ج عاداه ا رير يوم التحسر واحلزن. 
و(ما) استف امية، واالستف ام ما هو الذي علق جعم (أدر) عن العمم، و(اي ليت ا  انت القاضية)  أن آخأر ومل يعطأل  

 علق التم  ايو  ين املقصود التحسر والتندم. 
 أي ليت ئاليت، أو ليت مصي يت  انت القاضية.  وضم  (ليت ا) عا د إا معلوم من السياق، 
 والقاضية: املوت وهو مع  قوله اعاا (ويقو  ال اجر اي ليت   نت ارااب). أي مق ورا يف الرتاب.  
ومجلة (اي ليت ا  انت القاضية) من ال الم الصاحل ين ي ون م ال إلجيازه ووجأرة داللتأه ورشأاقة معنأاه عأرب مأا عمأا يقولأه  

ويت  تابأأه ب أأماله مأأن التحسأأر ابلع أأارة الأأيت يقوهلأأا املتحسأأر يف الأأدنيا ب أأالم عأأريب يأأودي املعأأ  املقصأأود. ونظأأ ه مأأا مأأن أ
ئ ي عن م يف قوله اعاا (دعوا هنالك ث ورا) وقوله (اي ويلتا ليت  مل أختذ جالان خليال) وقوله (اي ويلتنأا مأا هلأذا ال تأاب) 

 الية. 
رط من اخل  يف الدنيا ابإلق ا  علق ما مل جيده يف العامل ايبدي جقا  (ما أغ  ع  ماليه)، أي   أخذ يتحسر علق ما ج 

يقو  ذلك من  أان ذا مأا  وذا سألطان مأن ذلأك الفريأق مأن مجيأ  أهأم اإلشأراك وال فأر، جمأا ظنأك حبسأرة مأن اا عأوهم 
أيب و أأم وأميأأة بأأن خلأأل قأأا  اعأأاا (ذرين واقتأأدوا مأأم إذا رأوهأأم  أأذلك. ويف هأأذا اعأأريض بسأأادة م أأر ي العأأرب م أأم 

 وامل ذبني أويل النعمة). 
 ويف (أغ  ع ) اجلناس اخلطي ولو م  اختالف قليم  ما يف قوهلم  غرك عزك جصار قصار  ذلك ذلك  .  
ومع  هالك السلطان: عدم االنتفا  به يومئذ ج و هالك قازي. وضمن (هلأك) معأ   غأاب  جعأدي ب(عأن)، أي مل  
 ضرين سلطاين الذي ع داه. م
والقأو  يف هأاءات   تابيأه، وئسأأابيه، وماليأه، وسألطانيه   أأالقو  جيمأا اقأدم إال أن محأأزة وخلفأا قأرآ هنأأا (مأا أغأ  عأأ    

 ماليه هلك ع  سلطانيه) بدون هاء يف ئالة الوصم. 
[ إنأأه  أان ال يأأؤمن ابه 32 [   يف سلسألة ذرع أأا سأ عون ذراعأأا جاسأل وه31[   اجلحأيم صأألوه 30(خأذوه جغلأأوه  

[ ال 36[ وال طعام إال من غسلني 35[ جليس له اليوم ها هنا محيم 34[ وال مض علق طعام املس ني 33العظيم 
[) (خذوه) مقو  لقو  حمذوف موقعه يف موق  احلا  من ضم  (جيقو  اي ليت  مل أوت  تابيه)، 37أي له إال اخلاطئون 

 والتقدير: يقا : خذوه. 
 ومعلوم من املقام أن امللمورين أبن أيخذوه هم املال  ة املو لون بسوق أهم احلساب إا ما أعد هلم.  
 وايخذ: اإلمساك ابليد.  
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 4547صفحة : 

 
وغلوه: أمر من غله إذا وضعه يف الغم وهو القيد الذي جيعم يف عنق اجلاين أو ايس  ج و جعم م تق من اسم وامد،   

 ثالثيا ولعم قياسه أن يقا  غلله بالمني ين الغم مضاعل الأالم، جحقأه أن ي أون م أم عمأم، إذا وعأم لأه ومل يسم  إال
عمامأأة، وأزر، إذا أل سأأه إزارا، ودر  اجلاريأأة، إذا أل سأأ ا الأأدر ، جلعل أأم قأأالوا: غلأأه ختفيفأأا، وعطأأل بفأأاء التعقيأأب إلجأأادة 

 اإلسرا  بوضعه يف ايغال  عقب أخذه. 
له (  اجلحيم صلوه) للرتاخي الرايب ين مضأمون اجلملأة املعطوجأة مأا أشأد يف العقأاب مأن أخأذه ووضأعه يف و( ) يف قو  

 ايغال . 
وصلق: مضاعل اضعيل اعدية ين صلي ابلنار معناه أصابه ئرق ا أو ادجل مأا، جأ ذا عأدي قيأم: أصأاله انرا، وصأاله  

 انرا. 
ذراعا جاسل وه) للرتاخي الرايب ابلنس ة ملضمون اجلملتني ق ل ا ين مضمون و( ) من قوله (  يف سلسلة ذرع ا س عون  

 (يف سلسلة ذرع ا س عون ذراعا) أعظم من مضمون (جغلوه). 
 ومضمون (جاسل وه) د  علق إدخاهلم اجلحيم ج ان إسال ه يف الك السلسلة أعظم من مطلق إسال ه اجلحيم.  
ال يف السلسأألة وذلأأك أبن الأأل عليأأه السلسأألة جي أأون يف وسأأطعا، ويقأأا : ومعأأ  (اسأأل وه): اوعلأأوه سأأال ا، أي داخأأ 

 سل ه، إذا أدخله يف شيء، أي اوعلوه يف اجلحيم م  ال يف أغالله. 
 واقدمي (اجلحيم) علق عامله لتعجيم املساءة م  الرعاية علق الفاصلة و ذلك اقدمي (يف سلسلة) علق عامله.  
لتل يد الفاء اليت اقرتنت بفعم (جغلوه)، وإمأا لإليأذان أبن الفعأم منأز  منزلأة وأزاء شأرط  واقرتن جعم (اسل وه) ابلفاء إما 

حمذوف، وهذا احلذف ي عر به اقدمي املعمو  غال ا  لنأه قيأم: م مأا جعلأتم بأه شأيئا جاسأل وه يف سلسألة، أو م مأا ي أن 
 شيء جاسل وه. 

م وأنه ال يروق له ختفيل، ونظ ه قوله اعأاا (وربأك ج أرب واملقصود أت يد وقو  ذلك واحلث علق عدم التفريط يف الفع 
 وثيابك جط ر والروز جاهجر)، واقدم عند قوله اعاا (قم بفضم هللا وبرمحته بذلك جليفرئوا) يف سورة يونس. 

والسلسلة: اسم جملمو  ئلق من ئديد داخم بعض الك احللق يف بعض لعم لأواثق شأحص  أي ال يأزو  مأن م انأه،  
 يف قوله اعاا (إذ ايغال  يف أعناق م والسالسم) يف سورة غاجر. واقدم 

ومجلأأة (ذرع أأا سأأ عون ذراعأأا) صأأفة (سلسأألة) وهأأذه الصأأفة وقعأأت معرتضأأة بأأني اجملأأرور ومتعلقأأه للت ويأأم علأأق امل أأر ني  
عأأأدد السأأأ عني امل أأذبني ابلقارعأأأة، وليسأأأت اجلمأأأم بأأا خوطأأأب املال  أأأة املو لأأأون بسأأأوق اجملأأرمني إا العأأأذاب، ولأأأذلك ج
 مستعمم يف مع  ال  رة علق طريقة ال ناية م م قوله اعاا (إن استغفر هلم س عني مرة جلن يغفر هللا هلم). 
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والأأذر :  يأأم طأأو  اجلسأأم ابلأأذرا  وهأأو مقأأدار مأأن الطأأو  مقأأدر بأأذرا  اإلنسأأان، و أأانوا يقأأدرون صقأأادير ايعضأأاء م أأم  
بعاد اليت بني ايعضاء م م ال أرب، والفأرت، والراأب  بفأت( الأراء والتأاء  ، والعتأب، الذرا ، وايص  ، وايمنلة، والقدم، وابي

 وال صم واخلطوة. 
 ومجلة (إنه  ان ال يؤمن ابه العظيم وال مض علق طعام املس ني) يف موض  العلة لرمر أبخذه وإصال ه اجلحيم.  
 نب إذ  ان الذنب  فراان بعظيم ج ان وزاء وجاقا. ووصل هللا ابلعظيم هنا إهاء إا مناس ة عظم العذاب للذ 
 واحلض علق ال يء: أن يطلب من أئد جعم شيء ويل( يف ذلك الطلب.  
ونفأأي ئضأأه علأأق طعأأام املسأأ ني يقتضأأي بطريأأق الفحأأو  أنأأه ال يطعأأم املسأأ ني مأأن مالأأه ينأأه إذا  أأان ال أيمأأر غأأ ه   

يطعم املس ني وال أيمر اطعامه، وقأد  أان أهأم اجلاهليأة يطعمأون يف  اطعام املس ني ج و ال يطعمه من ماله، جاملع  ال
الأأوال م، وامليسأأر، وايضأأياف، والتحابأأب، رايء ومسعأأة. وال يطعمأأون الفقأأ  إال قليأأم مأأن م. وقأأد وعأأم عأأدم احلأأض علأأق 

وعأم احلأرص علأق طعام املس ني م الغة يف ش( هذا ال حص عن املسا ني صا  غ ه و ناية عن ال ( عن م صاله،  ما 
 إطعام الضيل  ناية عن ال رم يف قو  زينب بنت الطفرية ارثي أخاها يزيد:          

إذا نأأز  ايضأأياف  أأان عأأأذورا                      علأأق احلأأي ئأأىت اسأأتقيم مراولأأه اريأأد أنأأه مضأأر احلأأي ويسأأتعجل م   
عوا يف الط خ، والعذورة بعني م ملة وذا  معجمأة  علق نصل القدور لرضياف ئىت اوض  قدور احلي علق اياثيف وي ر 

  عملس: ال  س اخللق. 
إال أن  ناية ما يف الية عن ال حم أقو  مأن  نايأة مأا يف ال يأت عأن ال أرم ين املالزمأة يف اليأة ئاصألة بطريأق ايولويأة  

 خبالف ال يت. 
   
 

 4548صفحة : 
 
ل أدة عذابأه، علمنأا مأن ذلأك موعظأة للمأؤمنني زاوأرة عأن منأ  وإذ قد وعم عدم ئضه علق طعام املس ني وزء علة   

 املسا ني ئق م يف ايموا  وهو احلق املعروف يف الز اة وال فارات وغ ها. 
 وقوله (جليس له اليوم ها هنا محيم) من  ام ال الم الذي ابتدئ بقوله (خذوه)، وافري  عليه.  
جييلس من أن جيد مداجعا ويدج  عنه ب فاعة، وانأدمي لأه علأق مأا أضأاعه  واملقصود منه أن يسمعه من أويت  تابه ب ماله 

يف ئيااه من التزلل إا ايصنام وسدنت ا و وي  م عليه أنه جيدهم عنأد ال أدا د وإملأام املصأا ب. وهأذا ووأه اقييأد نفأي 
نقو  للذين أشر وا أين شر اة م الذين  احلميم ب(اليوم) اعريضا أبن أمحا  م يف الدنيا ال ينفعوهنم اليوم  ما قا  اعاا (  

  نتم ازعمون) وقوله عن م (ج م من شفعاء جي فعوا لنا) وغ  ذلك با افوق يف آي القرآن. 
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جقوله (له) هو خرب (ليس) ين اجملرور بالم االختصاص هو حمط ايخ ار دون ظرف امل ان. وقوله (ه نا) ظرف متعلأق  
ر. وهذا أوا من وعم (ه نا) خربا عن (ليس) ووعم (له) صأفة  (محأيم) إذ ال ئاوأة ابل ون املنوي يف اخلرب حبرف اجل

 هلذا الوصل. 
 واحلميم: القريب، وهو هنا  ناية عن النص  إذ املتعارف عند العرب أن أنصار املرء هم ع  اه وق يلته.  
 (وال طعام) عطل علق (محيم).  
م النار من املأواد السأا لة مأن ايوسأاد ومأاء النأار ووأو ذلأك بأا يعلمأه هللا والغسلني: ب سر الغني ما يدخم يف أجواه أه 

ج و علم علق ذلك م م سجني، وسرقني، وعرنني، جقيم أنه جعلني من الغسم ينه سا  من ايبأدان ج لنأه غسأم عن أا. 
 وال مووب ل يان اشتقاقه. 

 و(اخلاطئون): أصحاب اخلطااي يقا : خطئ، إذا أذنب.  
 : ال أي له إال هو وأم اله من اخلاطئني. واملع  
 واعريل (اخلاطئون) للداللة علق ال ما  يف الوصل، أي املرا  ون أشد اخلطل وهو اإلشراك.  
وقرأ اجلم ور (اخلاطئون) اظ ار اهلمزة، وقرأ أبو وعفر (اخلاطون) بضم الطاء بعدها واو علأق ئأذف اهلمأزة ختفيفأا بعأد  

 وقا  الطييب: قرأ محزة عند الوقل اخلاطيون ابدا  اهلمزة عنه غ  الطييب. إبداهلا ايء ختفيفا. 
[ ومأأأا هأأأو بقأأأو  شأأأاعر قلأأأيال مأأأا 40[ إنأأأه لقأأأو  رسأأأو   أأأرمي 39[ ومأأأا ال ا صأأأرون 38(جأأأال أقسأأأم صأأأا ا صأأأرون  

ات أن القأرآن [) الفأاء هنأاء لتفريأ  إث أ43[ انزيم من رب العلمني 42[ وال بقو   اهن قليال ما اذ رون 41اؤمنون 
منأأز  مأأن عنأأد هللا ونفأأي مأأا نسأأ ه امل أأر ون إليأأه، افريعأأا علأأق مأأا اقتضأأاه ا أأذي  م ابل عأأث مأأن التعأأريض بت أأذيب القأأرآن 

 الذي أخرب بوقوعه، وا ذي  م الرسو  صلق هللا عليه وسلم القا م إنه موئق به إليه من هللا اعاا. 
قأة ايقسأام الأواردة يف القأرآن، وقأد اقأدم ال أالم علي أا عنأد قولأه اعأاا وابتدئ ال الم ابلقسم حتقيقأا صضأمونه علأق طري 

 (والصاجات صفا). 
 وضم  (أقسم) عا د إا هللا اعاا.  
مجأ  هللا يف هأذا القسأأم  أم مأا ال أألن أن يقسأم بأأه مأن ايمأور العظيمأأة مأن صأأفات هللا اعأاا ومأن خملوقااأأه الدالأة علأأق  

صألتان (صأا ا صأرون ومأا ال ا صأرون)، جممأا ي صأرون: ايرا واجل أا  وال حأار والنفأوس عظيم قدراه إذ جيم  ذلك  له ال
 ال  رية والسماوات وال وا ب، وما ال ي صرون: ايرواح واملال  ة وأمور الخرة. 

ج ا  و(ال أقسم) صيغة حتقيق قسم، وأصل ا أهنا امتنا  من القسم امتنا  حترج من أن ملل ابملقسم به خ ية احلنث،   
استعما  ذلأك يف  أم قسأم يأراد حتقيقأه، واعتأرب ئأرف (ال) يف هأذا القسأم إبطأاال ل أالم سأابق وأن جعأم (أقسأم) بعأدها 

 مستلنل، ونقض هذا بوقو  م له يف أوا م السور م م: (ال أقسم بيوم القيامة) و(ال أقسم مذا ال لد). 
 عأأث، جأأ ن ذلأأك بأأا وأأاء بأأه القأأرآن وقيئأأه بأأذلك مأأن أ أأرب وضأأم  (إنأأه) عا أأد إا القأأرآن املف أأوم مأأن ذ أأر احل أأر وال 

 أس اب ا ذي  م به، علق أن إرادة القرآن من ضما ر الغي ة اليت ال معاد هلا قد ا رر غ  مرة جيه. 
 وأت يد اخلرب حبرف (إن) والالم للرد علق الذين  ذبوا أن ي ون القرآن من  الم هللا ونس وه إا غ  ذلك.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



لرسو  ال رمي حممد صلق هللا عليه وسلم  مأا يقتضأيه عطأل قولأه (ولأو اقأو  علينأا بعأض ايقاويأم)، وهأذا  مأا واملراد اب 
 وصل موسق ب(رسو   رمي) يف قوله اعاا (ولقد جتنا ق ل م قوم جرعون وواءهم رسو   رمي). 

   
 

 4549صفحة : 
 
ة يدىن مالبسة وإال جالقرآن وعله هللا اعاا وأوراه علق وإضاجة (قو ) إا (رسو ) ينه الذي بلغه ج و قا له، واإلضاج  

 لسان النيب صلق هللا عليه وسلم،  ما صدر من وربيم اما ه بواسطته قا  اعاا (ج منا يسرانه بلسانك). 
اا رو  مقاام أن س ب نزوهلا: أن أاب و م قا : إن حممد شاعر، وأن عق ة بن أيب معيط قا : هو  اهن، جقا  هللا اعأ 

 (إنه لقو  رسو   رمي) الية. 
وجيوز أن يراد ب(رسو   رمي) وربيم عليه السالم  ما أريد به يف سورة الت وير إذ الظاهر أن املراد به هنالك وربيم  ما  

 أييت. 
 عاملني). ويف لف  (رسو ) إيذان أبن القو  قو  مرسله، أي هللا اعاا. وقد أ د هذا املع  بقوله عق ه (انزيم من رب ال 
ووصأأل الرسأأو  ب( أأرمي) ينأأه ال أأرمي يف صأأنفه، أي النفأأيس ايجضأأم م أأم قولأأه (أين ألقأأي إيل  تأأاب  أأرمي) يف سأأورة  

 النمم. 
وقد أث ت للرسأو  صألق هللا عليأه وسألم الفضأم علأق غأ ه مأن الرسأم بوصأل ( أرمي)، ونفأي أن ي أون شأاعرا أو  اهنأا  

 بطريق ال ناية عند قصد رد أقواهلم. 
 وعطل (وال بقو   اهن) علق مجلة اخلرب يف قوله (بقو  شاعر)، و(ال) الناجية أت يد لنفي (ما).  
و   بنفي أن ي ون قأو  شأاعر، أو قأو   أاهن عأن انزيأه النأيب صألق هللا عليأه وسألم عأن أن ي أون شأاعرا أو  اهنأا، رد  

 لقوهلم: هو شاعر أو هو  اهن. 
إجرتاه، أو هو قنون، ين الوصل ب رمي  اف يف نفأي أن ي أون قنأوان أو  أاذاب إذ وإمنا خص هذان ابلذ ر دون قوهلم:  

 ليس اجملنون وال ال اذب ب رمي، جلما ال اعر وال اهن جقد  اان معدودين عندهم من أهم ال رف. 
 واملع : ما هو قو  شاعر وال قو   اهن القاه من أئد ا ونس ه إا هللا اعاا.  
ه (قلأيال مأا اؤمنأون) (قلأيال مأا اأذ رون) مأراد بأأه انتفأاء ذلأك مأن أصأله علأق طريقأة التملأي( القريأب مأأن و(قلأيال) يف قولأ 

 الت  م  قوله (جال يؤمنون إال قليال)، وهو أسلوب عريب، قا  ذو الرمة:          
اء بغأام رائلتأه دا  علأق أنأه أنيحت ألقت بلدة جوق بلأدة                      قليم ما ايصأوات إال بغام أا جأ ن اسأت ن  

 أراد من  قليم  عدم ايصوات. 
املع : ال اؤمنون وال اذ رون، أي عندما اقولون هو شاعر وهو قنون، وال نظأر إا إهأان مأن آمأن مأن م مأن بعأد. وقأد  

 اقدم يف سورة ال قرة قوله (جقليال ما يؤمنون). 
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ذوف يأأد  عليأأه (اؤمنأأون) و(اأأذ رون)، أي اؤمنأأون إهأأاان قلأأيال، وانتصأأب (قلأأيال) يف املوضأأعني علأأق الصأأفة ملصأأدر حمأأ 
 واذ رون اذ را قليال. 

 و(ما) مزيدة للتل يد  قو  ئامت الطا ي:           
قلأأأيال بأأأه مأأأا ممأدنأأأأك وارث                      إذا ان  بأأأا  نأأأت لمأأأ  مغنمأأأا ومجلتأأأا (قلأأأيال مأأأا اؤمنأأأون) (قلأأأيال مأأأا   

أي انتفأأق أن ي أون قأو  شأأاعر، وانتفأق أن ي أون قأأو   أاهن، وهأذا االنتفأأاء ال مصأم إهأأان م وال  اأذ رون) معرتضأتان،
 اذ ر م ين م أهم عناد. 

وقرأ اجلم ور (ما اؤمنون)، و(ما اذ رون)  لي ما ابمل ناة الفوقية، وقرأ ا ابن     وه ام عأن ابأن عأامر  واختلأل الأرواة  
وب ابليأأاء التحتيأأأة علأأق االلتفأأات مأأأن اخلطأأاب إا الغي أأة، وئسأأأن ذلأأك  وهنمأأأا عأأن ابأأن ذ أأأوان عأأن ابأأن عأأأامر  ويعقأأ

 معرتضتني. 
وأوثر نفي اإلهان عن م يف وانب انتفاء أن ي ون قو  شاعر، ونفي التذ ر يف وانب انتفاء أن ي ون قو   أاهن، ين   

ه يف املتحأرك والسأا ن والتقفيأة املتماثلأة يف نفي  ون القرآن قو  شاعر بدي ي إذ ليس جيه ما ي  ه ال عر من اازان أوأزاء
مجي  أواخر ايوزاء، جادعاةهم أن قو  شاعر متان متعمد ينادي علق أهنم ال يروق إهاهنم، وأما انتفأاء  أون القأرآن قأو   
 أأاهن جمحتأأاج إا أدىن أتمأأم إذ قأأد ي أأ ه يف ابدئ الأأرأي علأأق السأأام  مأأن ئيأأث إنأأه  أأالم من أأور مؤلأأل علأأق جواصأأم 

ؤلل  الم ال  ان علق أسجا  م ناة متماثلة زووني زووني، ج ذا أتمأم السأام  جيأه أبدىن اف أر يف نظمأه ومعانيأه علأم وي
أنه ليس بقو   اهن، جنظمه خمالل لأنظم  أالم ال  أان إذ ليسأت جقرااأه قصأ ة وال جواصأله مزدووأة ملتأزم جي أا السأج ، 

 ار عما مدث ل عض الناس من أئأداث، أو مأا يلأم بقأوم مأن مصأا ب ومعانيه ليست من معاين ال  انة الرامية إا اإلخ
متوقعة ليحذروها، جلذلك  ان املحاط ون ابلية منتفيا عن م التذ ر والتدبر، وإذا بطم هذا وذاك بطم مأدعاهم جحأق أنأه 

 انزيم من رب العاملني  ما ادعاه الرسو  ال رمي عليه الصالة والتسليم. 
 لعاملني) خرب اثن عن اسم (إن) وهو اصري( بعد ال ناية. وقوله (انزيم من رب ا 
   
 

 4550صفحة : 
 
ولأأأك أن لعأأأم (انزيأأأم مأأأن رب العأأأاملني) خأأأرب م تأأأدأ حمأأأذوف وأأأر  ئذجأأأه علأأأق النأأأو  الأأأذي مسأأأاه السأأأ ا ي صتابعأأأة   

ا وصل أبنه (قو  رسأو   أرمي) االستعما  يف أم اله وهو     يف ال الم ال ليغ، ولعم اجلملة استئناجا بيانيا ين القرآن مل
ونفي عنه أن ي ون قو  شاعر أو قأو   أاهن، ارقأب السأام  معرجأة  ن أه، ج أني أبنأه منأز  مأن رب العأاملني علأق الرسأو  

 ال رمي ليقوله للناس ويتلوه علي م. 
 و(انزيم) وصل ابملصدر للم الغة.  
 واملع : إنه منز  من رب العاملني علق الرسو  ال رمي.  
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عرب عن اجلاللة بوصل (رب العاملني) دون امسه العلم للتن يه علق أنه رب املحاط ني ورب ال عراء وال  ان الذين  انوا و  
 صحم التعظيم واإلعجاب عندهم نظ  قو  موسق لفرعون (رب م ورب آاب  م ايولني). 

[ جمأا مأن م مأن أئأد عنأه 46ه الأواني [   لقطعنأا منأ45[ يخذان منأه ابليمأني 44(ولو اقو  علينا بعض ايقاويم  
[) هذه اجلملة عطل علق مجلأة (ال أقسأم صأا ا صأرون ومأا ال ا صأرون) ج أي م أمولة ملأا أجاداأه الفأاء مأن 47ئاوزين 

 التفري  علق ما اقتضاه ا ذي  م ابل عث من ا ذي  م القرآن ومن واء به وقا : إنه وئي من هللا اعاا. 
اثن علق أن القرآن منز  مأن عنأد هللا اعأاا علأق طريقأة املأذهب ال المأي، بعأد االسأتدال   جمفاد هذه اجلملة استدال  

 ايو  املستند إا القسم واملؤ دات علق طريقة االستدال  اخلطايب. 
وهو استدال  صأا هأو مقأرر يف ايذهأان مأن أن هللا واسأ  القأدرة، وأنأه علأيم جأال يقأدر أئأدا علأق أن يقأو  عنأه  المأا مل  
قلأه، أي لأو مل ي أن القأأرآن منأز  مأن عنأأدان وحممأد ادعأق أنأأه منأز  منأا، ملأأا أقأررانه علأق ذلأأك، ولعجلنأا اهال أه. جعأأدم ي

هال أه صألق هللا عليأه وسأألم دا  علأق أنأه مل يتقولأأه علأق هللا، جأ ن (لأأو) اقتضأي انتفأاء مضأأمون شأرط ا النتفأاء مضأأمون 
 وواما. 

د ا يعأود إا مأا اقأدم أي زايدة إبطأا  ملأزاعم امل أر ني أن القأرآن شأعر أو  جحصم من هأذا ال أالم غرضأان م مأان: أئأ 
  انة إبطاال وامعا إلبطأا  النأوعني، أي ويوضأ( خمالفأةالقرآن هلأذين النأوعني مأن ال أالم إن اليت بأه ينسأ ه إي  وئأي 

 هللا وما علمتم شاعرا وال  اهنا يزعم أن  المه من عند هللا. 
م هلم مل يس ق التصري( ابطاله وهو قو  جريق من م (اجأرت )، أي نسأ ه إا هللا اجأرتاء واقولأه علأق هللا واثني ما: إبطا  زع 

 قا  اعاا (أم يقولون اقوله بم ال يؤمنون) ج ني هلم أنه لو اجرت  علق هللا ملا أقره علق ذلك. 
ل ديأأن م وال يسأفه أئالم أأم وأصأأنام م،   أن هأذا الغأأرا يسأتت   غرضأأا آخأأر وهأو ايلسأأ م مأأن أن أييت بقأرآن ال خيأأال 

قا  اعاا (قا  الذين ال يروون لقاءان ا ت بقرآن غ  هذا أو بدله) وهذه اجلملة معطوجة عطأل اعأرتاا جلأك أن لعأم 
 الواو اعرتاضية ج نه ال مع  للواو االعرتاضية إال ذلك. 

لصيغة الدالة علق الت لل ين الذي ينسب إا غ ه والتقو : نس ة قو  ملن مل يقله، وهو افعم من القو  صيغت هذه ا 
 قوال مل يقله يت لل وخيتلق ذلك ال الم، ول ونه يف مع   ذب عدي ب(علق). 

 واملع : لو  ذب علينا جلخرب أان قلنا قوال مل نقله اخل.  
 اقو ). و(بعض) اسم يد  علق مقدار من نو  ما يضاف هو إليه، وهو هنا منصوب علق املفعو  به  (  
وايقاويأم: مجأ  أقأوا  الأذي هأو مجأ  قأو ، أي بعضأا مأن وأنس ايقأوا  الأيت هأي   أ ة جل  ريأا وأيء هلأا جبمأ  اجلمأأ   

الأأدا  علأأق ال  أأرة، أي ولأأو نسأأب إلينأأا قلأأيال مأأن أقأأوا    أأ ة صأأادقة يعأأ  لأأو نسأأب إلينأأا شأأيئا قلأأيال مأأن القأأرآن مل ننزلأأه 
 يخذان منه ابليمني، إا آخره. 

 ع  (يخذان منه ابليمني) يخذانه بقوة، أي دون إم ا  جال اء للس  ية. وم 
واليمني: اليد اليم     ما عن االهتمأام ابلأتم ن مأن املألخوذ، ين اليمأني أقأو  عمأال مأن ال أما  ل  أرة اسأتحدام ا  

 جنس ة التصرف إلي ا ش  ة. 
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 عرضة يهان م) يف سورة ال قرة وقوله (وعن أهاهنم وعأن مشأا ل م) واقدم ذلك يف مواض  من ا قوله اعاا (وال لعلوا هللا 
 يف سورة ايعراف وقوله (وال ختطه بيمينك) يف سورة العن  وت. 

 وقا  أبو الغو  الطغوي:           
قطعنأأا جأأدت نفسأأي ومأأا مل أأت هيأأ                       جأأوارس صأأدقوا جأأي م ظنأأوين واملعأأ : يخأأذانه أخأأذا عأأاوال ج  

 واينه، ويف هذا يويم لصورة ايخذ جلذلك مل يقتصر علق وو: يهل ناه. 
   
 

 4551صفحة : 
 
و(منه) متعلق ب(أخذان) اعلأق املفعأو  بعاملأه. و(مأن) زا أدة يف اإلث أات علأق رأي ايخفأش وال أوجيني وهأو الأراو(.   

  أا ومأن النحأم)، جأ ن (النحأم) معطأوف علأق (خضأرا) وقد بينته عند قوله اعاا (جلخرونا منه خضرا  رج منأه ئ أا مرتا 
بزايدة (من) ولوال اعت ار الزايدة ملا استقام اإلعراب إال ب لفة، وجا دة (من) الزا دة يف ال أالم أن أصأل ا الت عأيض اجملأازي 

 علق ووه التملي(  لنه يقو : أنخذ بعضه. 
ي اجلسد ابلدم ولذلك يقا  له: هنر اجلسد، وهو إذا قط  والواني: عرق معلق به القلب ويسمق النياط، وهو الذي يسق 

 مات صائ ه وهو يقط  عند ور اجلزور. 
 جقط  الواني من أئوا  اجلزور وورها، ج  ه عقاب من يفرا اقوله علق هللا جبزور انحر جيقط  واين ا.  
 ت القرآن. ومل أقل علق أن العرب  انوا ي نون عن اإلهالك بقط  الواني، ج ذا من م ت را 
 و(منه) صفة للواني، أو متعلق ب(قطعنا) أي أنزلناه منه.  
 وبني (منه) ايوا و(منه) ال انية حمسن اجلناس.  
وأما موق  افري  قوله (جما من م من أئد عنه ئاوزين) ج و شديد االاصأا  صأا اسأتت عه جأرا التقأو  مأن أتييسأ م مأن  

ي الأأك احلالأة مأأن أئأوا  التقأأو  لأو أخأأذان عنأه ابليمأأني جقطعنأا منأأه الأأواني، ال أن يتقأو  علأأق هللا  المأا ال يسأأوءهم، جفأ
يستطي  أئد من م أو من غ  م أن مجز عنه ذلك العقاب، وبدون هذا االاصا  ال يظ ر مع  اعجيأزهم عأن نصأره إذ 

ونأأك عأأن الأأذي أوئينأأا إليأأك ليسأأوا مأأن الأأوالء لأأه صظنأأة نصأأره، جمعأأ  هأأذه اليأأة مأأوم ئأأو  معأأ  قولأأه (وإن  أأادوا ليفتن
لتفأأرتي علينأأا غأأ ه وإذن الختأأذوك خلأأيال ولأأوال أن ث تنأأاك لقأأد  أأدت اأأر ن إلأأي م شأأيئا قلأأيال إذن يذقنأأاك ضأأعل احليأأاة 

 وضعل املمات   ال لد لك علينا س يال). 
 واخلطاب يف قوله (من م) للم ر ني.  
ئأأد) هنأأا وإن  أأان لفظأأه مفأأردا ج أأو يف معأأ  اجلمأأ  ين وإمنأأا أخأأرب عأأن (أئأأد) وهأأو مفأأرد ب(ئأأاوزين) مجعأأا ين (أ 

(أئد) إذا  ان صع  ذات أو شأحص ال يقأ  إال يف سأياق النفأي   عريأب، وداير ووو أا مأن الن أرات الأيت ال اسأتعمم 
  اعأاا إال منفية جيفيد العموم، أي  م وائد ال يستطي  احلجز عنه ويستوي يف لفظه الوائد واجلم  واملأذ ر واملؤنأث قأا
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 (ال نفرق بني أئد من رسله) وقا  (لسنت  لئد من النساء). 
 
 واملع : ما من م أانس يستطيعون احلجز عنه.  
 واحلجز: الدج  واحليلولة، أي ال أئد من م مجزان عنه. والضم  عا د إا (الرسو  ال رمي).  
 وم. و(من) يف قوله (من أئد) مزيدة لتل يد النفي وللتنصيص علق العم 
 وذ ر (من م) م  (عنه) لنيس حمرف.  
 وهذه الية دليم علق أن هللا اعاا ال ي قي أئدا يدعي أن هللا أوئق إليه  الما ي لغه إا الناس، وأنه يعجم مال ه.  
ذي جلما من يأدعي الن أوة دون ادعأاء قأو  أوئأي إليأه، جأ ن هللا قأد ي ل أه بعأد ئأني  مأا  أان يف أمأر ايسأود العنسأي الأ 

ادعأأق الن أأوة ابلأأيمن، ومسأأيلمة احلنفأأي الأأذي ادعأأق الن أأوة يف اليمامأأة، ج هنمأأا مل أيايأأا ب أأالم ينسأأ انه إا هللا اعأأاا، ج أأان 
 إهال  ما بعد مدة، وم ل ما من ادعق الن وة يف اإلسالم م م (اببك ومازاير). 

نأأه ابليمأأني، أي سأأل نا عنأأه القأأوة، وال أأاء علأأق هأأذا وقأأا  الفحأأر:  قيأأم: اليمأأني صعأأ  القأأوة والقأأدرة، واملعأأ : يخأأذان م  
التقدير صلة زا دة. واعلم أن ئاصم هذا أنأه لأو نسأب إلينأا قأوال مل نقلأه ملنعنأاه عأن ذلأك: إمأا بواسأطة إقامأة احلجأة جأ ان 

لب عنأه نقيض له من يعارضه جيه وئينئذ يظ ر للناس  ذبه جيه جي ون ذلك إبطاال لأدعواه وهأدما ل المأه، وإمأا أبن نسأ
القأأدرة علأأق الأأت لم بأأذلك القأأو ، وهأأذا هأأو الواوأأب يف ئ مأأة هللا اعأأاا لأأئال ي أأت ه الصأأادق ابل أأاذب  اه. جر أأب مأأن 
افسأ  اليمأأني صعأأ  القأأوة، أن املأأراد قأأوة املتقأأو  ال قأأوة هللا وانتأأز  مأن ذلأأك أتويأأم ال أأاء علأأق معأأ  الأأزايدة ومل يسأأ قه مأأذا 

ا عأه جيأه مأأن بعأده جيمأا رأينأأا. وجيأه نظأر، وقأد ا أأني صأا جسأران بأأه اليأة عأدم االئتجأأاج إا التلويأم أئأد مأن املفسأأرين وال 
 أتويم الفحر. 

[) عطل علق (إنه لقو  رسو   أرمي)، والضأم  عا أد إا القأرآن الأذي اقأدم ضأم ه يف قولأه 48(وإنه لتذ رة للمتقني  
قو  شاعر، أو قو   اهن أعقب ب يان شأرجه ونفعأه، إمعأاان يف إنه لقو  رسو   رمي)، جلما أبطم طعن م يف القرآن أبنه 0

إبطأا   الم أم اظ أأار الفأرق ال أني بينأأه وبأني شأعر ال أأعراء وزمزمأة ال  أأان، إذ هأو اأذ رة ولأأيس مأا أحلقأوه بأأه مأن أقأأوا  
 أولئك من التذ   يف شيء. 

   
 

 4552صفحة : 
 
 عنه.  والتذ رة: اسم مصدر التذ   وهو التن يه إا مغفو   
واإلخ ار: ب(أنه اذ رة) إخ ار ابملصدر للم الغة يف الوصل. واملع : أنه مذ ر للناس صا يغفلون عنه من العلم ابه وما  

يليق جبالله لينت ل م من هوة التمادي يف الغفلة ئىت يفوت الفوات، جالقرآن يف ذااه اذ رة ملن يريد أن يتذ ر سواء اذ ر 
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اسأأمية القأأرآن ابلأأذ ر والتأأذ   يف آايت عديأأدة من أأا قولأأه اعأأاا يف سأأورة طأأه (غأأال اأأذ رة ملأأن  أم مل يتأأذ ر، وقأأد اقأأدم
 خي ق) وقوله (وقالوا اي أي ا الذي نز  عليه الذ ر) يف سورة احلجر. 

ن هأاداي إايهأم واملراد ابملتقني املؤمنأون جأ هنم املتصأفون بتقأو  هللا يهنأم يؤمنأون ابل عأث واجلأزاء دون امل أر ني. جأالقرآن  أا 
لإلهان  ما قا  اعاا (هد  للمتقني) و لما نز  منه شيء أو الوا منه شيئا ذ رهم صا عملوا لئال اعرتي م غفلة أو نسيان 
جالقرآن اذ رة للمتقني يف املاضي واحلا  واملستق م، ج ن اإلخ ار عن م ابسم املصأدر يتحمأم ايزمنأة ال الثأة إذ املصأدر ال 

 خبالف الفعم وما أش  ه. إشعار له بوقت 
 وإمنا علق (للمتقني) ب ونه اذ رة ين املتقني هم الذين أدر وا مزيته.  
[) هأااتن مجلتأان مرا طتأان، وأوال أا   يأد واوطئأة 50[ وإنأه حلسأرة علأق ال أاجرين 49(وإان لنعلم أن مأن م م أذبني  

من أا معطوجأة علأأق مجلأة (وإنأأه لتأذ رة للمتقأأني)، ج أان اقأأدمي لل انيأة، وهأي معرتضأأة بأني الأأيت ق ل أا والأأيت بعأدها، وال انيأأة 
 اجلملة ايوا علق ال انية اهتماما بتن يه امل ذبني إا ئاهلم و انت أيضا صنزلة التتميم جلملة (وإنه لتذ رة للمتقني). 

وعلمنأا بأذلك مل يصأرجنا عأن واملع : إان بع نأا إلأي م الرسأو  مأذا القأرآن ووأن نعلأم أنأه سأي ون مأن م م أذبون لأه وبأه،  
اوويه التذ   إلي م وإعاداه علأي م لي لأك مأن هلأك عأن بينأة ومأم مأن ئأي عأن بينأة، جقوبلأت صأفة القأرآن الأيت انفأ  

 املتقني بصفته اليت اضر ابل اجرين علق طريقة التضاد، ج ني اجلملتني املتعاطفتني حمسن الط اق. 
يء جا ت مرغوب جيه، ويقا  هلا التل أل، اشأتقت مأن احلسأر وهأو ال  أل ين واحلسرة: الندم ال ديد املت رر علق ش 

سأأ   ا ين  أأل لصأأائ  ا بعأأد جأأوات إدرا أأه وال يأأزا  يعأأاوده، جأأالقرآن ئسأأرة علأأق ال أأاجرين أي سأأ ب ئسأأر علأأي م يف 
يهنأم جيأدون  الدنيا ينه جض( ارهايم ونقض عماد دين م ال اطم و  ل ئقارة أصأنام م، وهأو ئسأرة علأي م يف الخأرة

خمالفته س ب عذامم، ويقفون علق اليقني أبن ما  ان يدعوهم إليأه هأو سأ ب النجأاح لأو اا عأوه ال سأيما وقأد رأوا ئسأن 
 عاق ة الذين صدقوا به. 

وامل أأذبون: هأأم ال أأاجرون. وإمنأأا عأأد  عأأن اإلايأأان بضأأم هم إا االسأأم الظأأاهر ين احلسأأرة اعأأم امل أأذبني يومئأأذ والأأذين  
 ن به من بعد. سي فرو 

[) عطل علق (وإنه حلسرة علق ال اجرين) جيحتمم أن ي ون الضم  عا دا علق القرآن ين هذه 51(وإنه حلق اليقني  
من صفات القرآن، ومتمم أن ي ون مرادا به املذ ور وهأو  أون القأرآن ئسأرة علأق ال أاجرين، أي أن ذلأك ئأق ال حمالأة 

 رة. أي هو والب حلسريم يف الدنيا والخ
وإضأأاجة ئأأق إا اليقأأني جيأأوز أن ي أأون مأأن إضأأاجة املوصأأوف إا الصأأفة، أي إنأأه لليقأأني احلأأق املوصأأوف أبنأأه يقأأني ال   

ي ك يف  ونه ئقا إال من غ ي علق بص اه وهذا أوا من وعأم اإلضأاجة مأن إضأاجة الصأفة إا املوصأوف، أي لليقأني 
 احلق، أي الذي ال اعرتيه ش  ة. 

 يقني، وعني اليقني، وعلم اليقني وقعت يف القرآن. واعلم أن ئق ال 
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جحق اليقني وق  يف هأذه السأورة ويف آخأر سأورة الواقعأة. وعلأم اليقأني وعأني اليقأني وقعأا يف سأورة الت أاثر، وهأذه ال الثأة  
حمصأم  إضاجت ا من إضاجة الصفة إا املوصوف أو من إضاجة املوصوف إا الصفة  ما ذ ران. ومع   م مر ب من ا هأو

 ما اد  عليه  لمتاه وإضاجة إئدا ا إا ايخر . 
   
 

 4553صفحة : 
 
وقد اصطل( العلماء علق وعم  لمة (علأم اليقأني) امسأا اصأطالئيا ملأا أعطأاه الأدليم بتصأور ايمأور علأق مأا هأي عليأه   

يأأد  علأأق أن بعأأض هأأذه ئسأأب  أأالم السأأيد اجلروأأاين يف  تأأاب التعريفأأات. ووقأأ  يف  أأالم أيب ال قأأاء يف ال ليأأات مأأا 
املر  ات نقلت يف بعض االصطالئات العلمية جصارت ألقااب ملعان، وقا : علأم اليقأني يصأحاب الربهأان، وعأني اليقأني 
وئق اليقني أيضا يصحاب ال  ل والعيان  اين ياء وايولياء علق ئسب افاويم يف املرااب، قا : وقد ئقق احملققون 

ب ايرب  للنفس  يعأ  مرااأب حتصأيم العلأم للأنفس املأذ ورة يف املنطأق ايوليأات، وامل أاهدات من احل ماء أبن بعد املراا
ال اطنية، والتجري أات، واملتأواارات  مأرا تني: إئأدا ا مرا أة عأني اليقأني وهأي أن اصأ  الأنفس حبيأث ا أاهد املعقأوالت يف 

هأأي أن اصأ  الأأنفس حبيأأث اتصأأم ابملعقأأوالت ااصأأاال املعأارف الأأيت افيضأأ ا الأأنفس  مأأا هأي، وال انيأأة مرا أأة ئأأق اليقأأني و 
عقليأأا واالقأأي ذايأأأا االقيأأا روئانيأأأا. واصأأطل( علمأأأاء التصأأوف علأأأق وعأأم  أأم مر أأأب مأأن هأأأذه ال الثأأة لق أأأا ملعأأ  مأأأن 

 االن  اف العقلي وورت يف  تاب الفتوئات امل ية لل يخ حميي الدين بن عريب. 
ي  ما اقدم من وصل القرآن وانزي ه علق املطاعن وانزيه النيب صلق هللا [) افري  علق مج52(جس ( ابسم ربك العظيم  

عليه وسلم عما اجرتاه عليه امل ر ون، وعلق ما أيده هللا به من ضرب امل م للم أذبني بأه ابيمأم الأيت  أذبت الرسأم، جألمر 
بأه عليأه مأن نعمأة الرسأالة وإنأزا  هأذا النيب صلق هللا عليه وسلم أبن يس ( هللا اس ي( ثناء واعظيم ش را لأه علأق مأا أنعأم 

 القرآن عليه. 
 واسم هللا هو العلم الدا  علق الذات.  
 وال اء للمصائ ة، أي س ( هللا اس يحا ابلقو  ينه جيم  اعتقاد التنزيه واإلقرار به وإشاعته.  
 ي( القأأويل اسأأأم املنأأزه جلأأذلك قأأأا  والتسأأ ي(: التنزيأأه عأأن النقأأأا ص ابالعتقأأاد والع أأادة والقأأو ، جتعأأأني أن جيأأري يف التسأأ 

(جس ( ابسأم ربأك) ومل يقأم جسأ ( ربأك العظأيم. وقأد اقأدم يف ال أالم علأق ال سأملة ووأه إقحأام اسأم يف قولأه (بسأم هللا 
 الرمحن الرئيم). 

: واس ي( املنعم ابالعتقأاد والقأو  و أا مسأتطا  شأ ر ال أا رين إذ ال ي لأغ إا شأ ره أبقصأق مأن ذلأك، قأا  ابأن عطيأة 
ويف ضمن ذلك استمرار النيب صلق هللا عليه وسلم علأق أداء رسأالته وإبالغ أا. وروي أن رسأو  هللا صألق هللا عليأه وسألم 
قا  ملا نزلت هذه الية  اوعلوها يف ر وع م). واستحب التزام ذلك مجاعة من العلماء، و ره مالك التزام ذلأك لأئال يعأد 

 واو ا جرضا اه. 
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 ة يف آخر سورة الواقعة. واقدم نظ  هذه الي 
 بسم هللا الرمحن الرئيم  
 سورة املعارج  
مسيت هذه السورة يف  تب السنة ويف صحي( ال حاري ووام  الرتمذي، ويف افس  الطأربي وان عطيأة وابأن   أ  (سأورة  

 سل  سا م). و ذلك رأيت ا يف بعض املصائل املحطوطة ابخلط ال ويف ابلق وان يف القرن اخلامس. 
ومسيأأت يف معظأأم املصأأائل امل أأرقية واملغربيأأة ويف معظأأم التفاسأأ  (سأأورة املعأأارج). وذ أأر يف اإلاقأأان أهنأأا اسأأمق (سأأورة  

 الواق ). 
وهذه ايمساء ال الثة مقت سة من  لمات وقعت يف أوهلا، وأخص ا ما مجلة (سا  سا م) يهنا مل يرد م ل ا يف غ ها مأن  

 ي ا اسم (سورة املعارج) ينه أخل. سور القرآن إال أهنا غلب عل
 وهي م ية ابالافاق. وشذ من ذ ر أن آية (والذين يف أمواهلم ئق معلوم) مدنية.  
 وهي السورة ال امنة والس عون يف عداد نزو  سور القرآن عند وابر بن زيد نزلت بعد سورة احلاقة وق م سورة الن ل.  
 وعدها أهم ال ام ثالاث وأربعني. وعد مج ور ايمصار آما أربعا وأربعني.  
  
 أغراض ا  
 ئوت من ايغراا يديد ال اجرين بعذاب يوم القيامة، وإث ات ذلك اليوم ووصل أهواله.  
 ووصل شيء من وال  هللا جيه، ويويم دار العذاب وهي و نم. وذ ر أس اب استحقاق عذاما.   
 ر ال رامة وهي أضداد صفات ال اجرين. ومقابلة ذلك أبعما  املؤمنني اليت أوو ت هلم دا 
 وا  يت النيب صلق هللا عليه وسلم. واسليته علق ما يلقاه من امل ر ني.  
 ووصل     من خصا  املسلمني اليت ب  ا اإلسالم جي م، وحتذير امل ر ني من استئصاهلم وا ديل م خب  من م.  
 [)  3نن هللا ذي املعارج [ 2  لل اجرين ليس له داج  1(سا  سا م بعذاب واق   
 

 4554صفحة : 
 
 ان  فار قريش يست ز ون جيسأللون النأيب صألق هللا عليأه وسألم: مأىت هأذا العأذاب الأذي اتوعأدان بأه، ويسأللونه اعجيلأه    

قا  اعاا (ويقولون مىت هذا الوعد إن  نأتم صأادقني) (ويسأتعجلونك ابلعأذاب) و أانوا أيضأا يسأللون هللا أن يوقأ  علأي م 
ااب إذا  ان القرآن ئقا من عنده قا  اعاا (وإذ قالوا الل م إن  ان هذا هو احلأق مأن عنأدك جألمطر علينأا ئجأارة مأن عذ

 السماء أو ا تنا بعذاب أليم). 
وقيأأم: إن السأأا م شأأحص معأأني هأأو النضأأر بأأن احلأأارث  إن  أأان هأأذا  أي القأأرآن  هأأو احلأأق مأأن عنأأدك جأألمطر علينأأا  

 ا بعذاب أليم  . ئجارة من السماء أو ا تن
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و ان النيب صلق هللا عليأه وسألم يسأل  هللا أن يعينأه علأق امل أر ني ابلقحأط جلشأارت اليأة إا ذلأك  لأه، ولأذلك جأاملراد  
 ب(سا م) جريق أو شحص. 

والسؤا  مستعمم يف معنيي االستف ام عن شيء والدعاء، علق أن استف ام م مسأتعمم يف الأت  م والتعجيأز. وجيأوز أن  
 ن (سل  سا م) صع  استعجم وأحل. ي و 
وقأرأ اجلم أور (سأل ) اظ أار اهلمأزة. وقأأرأ انجأ  وابأن عأامر وأبأو وعفأر (سأأا ) بتحفيأل اهلمأزة ألفأا. قأا  يف ال  أأاف:  

وهأي لغأأة قأريش وهأأو يريأأد قري أا قأأد خيففأأون امل مأوز يف مقأأام ال قأم ولأأيس ذلأأك قياسأا يف لغأأت م بأأم لغأت م حتقيأأق اهلمأأزة 
ي ويه: ولأأيس ذا بقيأأاس متلأأب  أي مطأأرد مسأأتقيم  وإمنأأا مفأأ  عأأن العأأرب قأأا : وي أأون قياسأأا متلئ أأا إذا ولأأذلك قأأا  سأأ

 اضطر ال اعر، قا  الفرزدق:          
 رائت صسلمة ال غا  عأ أية                      جارعي جزارة ال هناك املرا  يريد ال هنلك ابهلمز. وقا  ئسان:            
رسو  هللا جائأ ة                      ضألت هأذيم صأا سأالت ومل اصأب يريأد سأللوا رسأو  هللا صألق هللا  سالت هذيم  

 عليه وسلم إابئة الزىن. وقا  القرشي زيد بن عمرو بن نفيم  يذ رر زوويه  :          
يس لغأت م سأا  وال يسأا  وبلغنأا أن سللتاين الطالق أن رأاتين                      قم مايل قد ويتمأاين بن أر ج أؤالء لأ  

سلت اسا  لغة اه. ججعم إبدا  اهلمز ألفا للضأرورة مطأردا ولغأ  الضأرورة يسأم  وال يقأاس عليأه جت أون قأراءة التحفيأل 
مساعا. وذ ر الطييب عن أيب علي يف احلجة: أن من قأرأ (سأا ) غأ  م مأوز وعأم ايلأل منقل أة عأن الأواو الأيت هأي عأني 

  وخاف. وئ ق أو ع مان عن أيب زيد أنه مس  من يقو :  أا متسأاوالن. وقأا  يف ال  أاف:  يقولأون  ال لمة م م: قا
أي أهم احلجاز  : سلت اسا  و ا يتسايالن  ، أي ج أو أوأوف اي أي م أم هأاب ي أاب. و أم هأذه التقأي يف أن نطأق 

مأزة علأأق غأ  قيأأاس مطأرد وهأأو رأي أهأم احلجأأاز (سأا ) غأأ  م مأوز مسأأاعي، ولأيس بقيأأاس عنأدهم وأنأأه إمأا ختفيأأل لل 
سي ويه، وإما لغة هلم يف هذا الفعم وأجعا  أخر  واء هذا الفعم أووف واواي  ما هو رأي أيب علي أو أووف اي يأا  مأا 
هو رأي الزخم ري. وبأذلك ينأدئض اأردد أيب ئيأان وعأم الزخم أري قأراءة (سأا ) لغأة أهأم احلجأاز إذ قأد ي أون لأ عض 

 م وائد. الق ا م لغتان يف جع
وإمنا اوتلب هنا لغة املحفل ل قم املفتوح بتوايل ئر أات ق لأه وبعأده وهأي أربأ  جتحأات، ولأذلك مل يأرد يف القأرآن خمففأا  

يف بعأأض القأأراءات إال يف هأأذا املوضأأ  إذ ال نظأأ  لأأه يف اأأوايل ئر أأات، وإال ج نأأه مل يقأأرأ أئأأد ابلتحفيأأل يف قولأأه (وإذا 
 ا م بعذاب) به قوله: سالت م واساهلم وال يسالون. سللك ع ادي) وهو يساوي (سا  س

وقوله (سا  سا م) صنزلة سئم ين قيء جاعم الفعم اسم جاعم من لف  جعله ال يفيأد زايدة علأم بفاعأم الفعأم مأا هأو،  
يد جالعدو  عن أن يقو : سئم بعذاب، إا قوله (سا  سا م بعذاب)، لزايدة اصوير هذا السؤا  العجيب، وم م قو  يز 

 بن عمرو بن خويلد ي اوي النابغة:          
وإن الغأدر قأأد علمأأت معأأد                      بنأأاه يف بأأ  ذبيأأان ابين ومأن بالغأأة القأأرآن اعديأأة (سأأا ) ابل أأاء ليصأأل(   

م السأؤا  وأو الفعم ملع  االستف ام والدعاء واالستعجا ، ين ال اء أتيت صع  (عن) وهو من معاين ال اء الواقعة بعأد جعأ
 (جاسا  به خ  ا)، وقو  علقمة:           
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جأ ن اسأأللوين ابلنسأاء جأأ ن                       خ أ  أبدواء النسأأاء ط يأب أي إن اسأأللوين عأن النسأأاء، وقأا  اجلأأوهري   
عأأ   عأأن ايخفأأش: يقأأا  خرونأأا نسأأل  عأأن جأأالن وبفأأالن. ووعأأم يف ال  أأاف اعديأأة جعأأم سأأل  ابل أأاء لتضأأمينه معأأ 

واهأأتم. وقأأد علمأأأت ائتمأأا  أن ي أأأون سأأا  صعأأ  اسأأأتعجم، جي أأون اعديتأأأه ابل أأاء  مأأا يف قولأأأه اعأأاا (ويسأأأتعجلونك 
 ابلعذاب) وقوله (يستعجم ما الذين ال يؤمنون ما). 

   
 

 4555صفحة : 
 
رب مل تدأ حمذوف، والتقدير: وقوله (لل اجرين) جيوز أن ي ون ظرجا لغوا متعلقا ب(واق )، وجيوز أن ي ون ظرجا مستقرا خ  

 هو لل اجرين. 
والأأأالم ل أأأ ه امللأأأك، أي عأأأذاب مأأأن خصا صأأأ م  مأأأا قأأأا  اعأأأاا (جأأأااقوا النأأأار الأأأيت وقودهأأأا النأأأاس واحلجأأأارة أعأأأدت  

 لل اجرين). 
مأا ووصل العذاب أبنه واق ، وما بعده مأن أوصأاجه إا قولأه (إهنأم يرونأه بعيأدا) إدمأاج معأرتا ليفيأد اعجيأم اإلوابأة ع 

سل  عنه سا م ب ال معنيي السؤا  ين السؤا  مل مك جيه عأذاب معأني وإمنأا  أان قمأال ين السأا م سأل  عأن عأذاب 
غأأأ  موصأأأوف، أو الأأأداعي دعأأأا بعأأأذاب غأأأ  موصأأأوف، جح أأأأي السأأأؤا  قمأأأال ل اأأأب عليأأأه وصأأأفه مأأأذه ايوصأأأأاف 

 ا . والتعلقات، جينتقم إا ذ ر أئوا  هذا العذاب وما مل به من ايهو 
وقد طويت يف مطاوي هذه التعلقات مجم    ة  ان ال الم بذلك إجيازا إذ ئصم خالهلا ما يف م منأه وأواب السأا م،  

 واستجابة الداعي، واإلن اء أبنه عذاب واق  علي م من هللا ال يدجعه عن م داج ، وال يغرهم أتخره. 
أوصأاف العأذاب وهولأه ووقتأه هأو ايوا هلأم أن يعلمأوه  وهذه ايوصاف من ق يم ايسلوب احل يم ين ما عدد جيه من 

ليحذروه، دون أن خيوضوا يف اعيني وقته، جحصأم مأن هأذا  لأه معأ : أهنأم سأللوا عأن العأذاب الأذي هأددوا بأه عأن وقتأه 
عأأذاب. ووصأفه سأأؤا  اسأأت زاء، ودعأأوا هللا أن يرسأأم علأأي م عأأذااب إن  أأان القأأرآن ئقأأا، إظ أأارا لقلأأة ا أأرتاث م ابإلنأأذار ابل

 جلعلم م أن العذاب الذي است زأوا به واق  ال يدجعه عن م أتخر وقته، ج ن أرادوا النجاة جليحذروه. 
وقولأأه (مأأن هللا) يتنأأاز  اعلقأأه وصأأفا (واقأأ ) و(داجأأ ). و(مأأن) لالبتأأداء اجملأأازي علأأق  أأال التعلقأأني مأأ  اخأأتالف العالقأأة  

 حبسب ما يقتضيه الوصل املتعلق به. 
ق  استعارة إلذن هللا بتسليط العأذاب علأق ال أاجرين وهأي اسأتعارة شأا عة اسأاوي احلقيقأة. وأمأا ابتأداء الأداج  جابتداء الوا 

جاستعارة لتجاوزه م  املدجو  عنه من م ان قازي اتناوله قدرة القادر م م (من) يف قوله اعاا (وظنوا أن ال ملجل من هللا 
 حفون من هللا). إال إليه) وقوله (يستحفون من الناس وال يست

 ومذا ي ون ئرف (من) مستعمال يف معنيني قازيني متقاربني.  
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وإوراء وصل (ذي املعارج) علق اسم اجلاللة الستحضار عظمة والله وإلدماج اإلشعار ب  رة مرااب القرب من رضاه  
ج علي ا يظ رون). ول أم دروأة وثوابه، ج ن املعارج من خصا ص مناز  العظماء قا  اعاا (ل يويم سقفا من جضة ومعار 

املعأارج قأوم عملأأوا لنواهلأا قأا  اعأأاا (يرجأ  هللا الأأذين آمنأوا مأن م والأأذين أواأوا العلأأم دروأات)، ولي أون مأأن هأذا الوصأأل 
 ختلص إا ذ ر يوم اجلزاء الذي ي ون جيه العذاب احلق لل اجرين. 

 أي يصعد من سلم ومدرج.  واملعارج: مج  معرج ب سر امليم وجت( الراء وهو ما يعرج به، 
[) اعأأأرتاا ل يأأأان أن املعأأأارج منأأأاز  مأأأن الرجعأأأة 4(اعأأأرج املال  أأأة والأأأروح إليأأأه يف يأأأوم  أأأان مقأأأداره مخسأأأني ألأأأل سأأأنة  

االعت ارية اراقي جي أا املال  أة وليسأت معأارج يعأرج إليأه جي أا، أي ج أي معأارج وعل أا هللا للمال  أة جقأرب مأا مأن منأاز  
ج إليأه اذنأأه ال عأارج، وبأذلك اجلعأأم وصأل هللا أبنأأه صأائ  ا، أي واعل أا، ونظأأ ه قولأه اعأأاا (ذو الت أريل، جأاه معأأر 

 العر ). 
والأأروح: هأأو وربيأأم عليأأه السأأالم املو أأم ابأأالد إرادة هللا اعأأاا وإذنأأه وختصيصأأه ابلأأذ ر لتمييأأزه ابلفضأأم علأأق املال  أأة.  

  ليلة القدر. ونظ  هذا قوله (انز  املال  ة والروح جي ا) أي يف
والروح: يطلق علق ما به ئياة اإلنسان واصريل أعماله وهو املذ ور يف قوله اعاا (ويسللونك عن الروح قم الأروح مأن  

أمأأر ريب). جيجأأوز أن ي أأون بأأا مشلأأه قولأأه (اعأأرج املال  أأة والأأروح إليأأه)، أي أرواح أهأأم اجلنأأة علأأق اخأأتالف دروايأأا يف 
 املعارج. 

  ن يوم القيامة وهو اليوم الذي مقداره مخسون ألل سنة. وهذا العروج  ا 
 وهذه اقري ات لن اية عظمة الك املناز  واراقاء أهم العامل ايشرف إلي ا وعظمة يوم وقوع ا.  
وضم  (إليه) عا د إا هللا علق أتويأم مضأاف علأق طريقأة اعلأق بعأض ايجعأا  ابلأذوات، واملأراد أئواهلأا م أم (ئرمأت   

 يتة) أي أ ل ا و(يف يوم  ان مقداره مخسني ألل سنة) يتناز  اعلقه  م من قوله (واق ) وقوله (اعرج). علي م امل
[) اعرتاا مفر : أما علق ما يومئ إليأه (سأل  سأا م) مأن أنأه سأؤا  اسأت زاء، ج أذا ا  يأت للنأيب 5(جاصرب صربا مجيال  

 . صلق هللا عليه وسلم، وأما علق (سل  سا م) صع : دعا دا 
   
 

 4556صفحة : 
 
جالفاء لتفري  ايمر ابلصرب علق مجلة (سل  سا م) إذا  ان ذلك السأؤا  صعنييأه اسأت زاء واعريضأا ابلت أذيب ج ألنه أن   

 ال اصرب عليه النفوس يف العرف. 
حمضأا، جأأ ن والصأرب اجلميأم: الصأرب احلسأن يف نوعأه وهأو الأذي ال خيالطأه شأيء بأا ينأايف ئقيقأة الصأرب، أي اصأرب صأربا  

مجا  احلقا ق ال املة خبلوص ا عما يع ر معناها من بقااي أضدادها، وقد مضق قوله اعاا عن يعقوب (جصرب مجيم) يف 
 سورة يوسل وسيجيء قوله اعاا (واهجرهم هجرا مجيال) يف املزمم. 
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(جاصأرب صأربا مجأيال)، أي سأللوا  [) اعليم جلمليت (سل  سأا م بعأذاب واقأ ) وجلملأة7[ ونراه قري ا 6(إهنم يرونه بعيدا  
است زاء يهنم يرونه حماال وعليك ابلصرب يان نعلم حتققه، أي وأنأت ا أق أبنأه قريأب، أي حمقأق الوقأو ، وأيضأا هأو ل يأم 
 هلم إذا اغرتوا صا هم جيه من ايمأن ومسأاملة العأرب هلأم ومأن احليأاة الناعمأة جأرأوا العأذاب املوعأود بعيأدا، إن  أان يف الأدنيا
جرمن م، وإن  ان يف الخأرة جإلن أارهم ال عأث، واملعأ : وأنأت ال ا أ ه ئأاهلم وذلأك ي أون الصأرب عليأك ج أو مأن ابب 

 (وال ات   أهوا  م)، (وال اط  من أغفلنا قل ه عن ذ ران واا   هواه). 
عأأربوا عنأأه ب عيأأد ا أأ ي ا و(بعيأأدا) هنأأا  نايأأة عأأن معأأ  اإلئالأأة يهنأأم ال يؤمنأأون بوقأأو  العأأذاب املوعأأود بأأه، ول أأن م  

 للمؤمنني جقد ئ ق هللا عن م أهنم قالوا (أإذا متنا و نا ارااب ذلك رو  بعيد). 
واستعمم (قري ا)  ناية عن حتقق الوقو  علق طريق امل ا لة التقديرية وامل الغة يف التحقيق. وبأني (بعيأدا) و(قري أا) حمسأن  

 الط اق. 
[ ي صأروهنم يأود اجملأرم لأو يفتأدي 10[ وال يسئم محيما محيما 9اجل ا   الع ن  [ وا ون8(يوم ا ون السماء  امل م  

[  14[ ومأأن يف ايرا مجيعأأا   ينجيأأه 13[ وجصأأيلته الأأيت ائويأأه 12[ وصأأائ ته وأخيأأه 11مأأن عأأذاب يومئأأذ ب نيأأه 
ب(يأأوم [) جيأأوز أن يتعلأأق 18[ ومجأأ  جأألوعق 17[ اأأدعوا مأأن أدبأأر واأأوا 16[ نزاعأأة لل أأو  15 أأال إهنأأا لظأأق 

ا ون السماء) بفعأم (اعأرج)، وأن يتعلأق ب(يأود اجملأرم) قأدم عليأه لالهتمأام بأذ ر اليأوم جي أون قولأه (يأوم ا أون السأماء  
 امل م) ابتداء ال الم، واجلملة اجملعولة م دأ  الم لعأم بأد  اشأتما  مأن مجلأة (ال يسأل  محأيم محيمأا) ين عأم املسأا لة 

 يه ذلك أن يود املو  لو يفتدي من ذلك العذاب. مس ب عن شدة اهلو ، وبا ي تمم عل
 و(امل م): دردي الزيت.  
 واملع : ا  يه السماء يف اوال  أوزا  ا ابلزيت، وهذا  قوله يف سورة الرمحن (ج انت وردة  الدهان).  
لراغب والزخم ري، قا  والع ن: الصوف املص ود، قيم املص ود مطلقا، وقيم املص ود ألواان خمتلفة وهو الذي درج عليه ا 

 زه :          
 أان جتأات الع أن يف  أم منأز                       نأزلن بأه ئأب الفنأا مل مطأأم والفأ  ابلقصأر: ئأب يف ال اديأة، يقأا     

 له: عنب ال علب، وله ألوان بعضه أخضر وبعضه أصفر وبعضه أمحر. والع نة: شجر ابل ادية هلا ورد أمحر. 
لع أأن افأأرق ايوأأزاء  مأأا وأأاءت يف آيأأة القارعأأة (وا أأون اجل أأا   أأالع ن املنفأأو ) ج ي أأار الع أأن ابلأأذ ر وووأأه ال أأ ه اب 

إل مأأا  امل أأامة ين اجل أأا  ذات ألأأوان قأأا  اعأأاا (ومأأن اجل أأا  وأأدد بأأيض ومحأأر خمتلأأل ألوانأأه). وإمنأأا ا أأون السأأماء 
 ا العامل واملص  إا عامل الخرة. واجل ا  مااه احلالة ئني ينحم  اسك أوزا  ما عند انقراا هذ

ومع  (ال يسل  محيم محيما) ل دة ما يعرتي الناس من اهلو  جمن شدة ذلك أن ير  احلميم محيمه يف  رب وعنأاء جأال  
يتفأرد لسأؤاله عأن ئالأه ينأأه يف شأاغم عنأه، جحأذف متعلأأق (يسأل ) لظ أوره مأن املقأأام ومأن قولأه (ي صأروهنم) أي ي صأأر 

 أخال  م من ال رب جال يسل  محيم محيما، قا   عب بن زه :           ايخالء أئوا 
 وقا   م خليم  نت آملأه                      ال أهلينك إين عنك م غو  واحلميم: اخلليم الصديق.   
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لأأأق ال نأأأاء وقأأأرأ اجلم أأأور بفأأأت( ايء (يسأأأل ) علأأأق ال نأأأاء للفاعأأأم، وقأأأرأه أبأأأو وعفأأأر وال أأأزي عأأأن ابأأأن   أأأ  بضأأأم اليأأأاء ع  
 للمج و . جاملع : ال يسل  محيم عن محيم حبذف ئرف اجلر. 

   
 

 4557صفحة : 
 
وموقأأ  ي صأأروهنم االسأأتئناف ال يأأاين لأأدج  ائتمأأا  أن يقأأ  يف نفأأس السأأام  أن ايمحأأاء ال يأأر  بعضأأ م بعضأأا ين  أأم   

 دوا عذااب جوق العذاب. أئد يف شاغم، جلويب أبهنم ي  ل هلم عن م ل وا ما هم جيه من العذاب جيزدا
وجيوز أن ا ون مجلة (ي صروهنم) يف موض  احلا ، أي ال يسل  محيم محيما يف ئا  أن  م محيم ي صر محيمه يقأا  لأه:  

انظر ماذا يقاسي جالن. و(ي صروهنم) مضأار  بصأره ابيمأر إذا وعلأه م صأرا لأه، أي انظأرا جلصأله: ي صأرون مأم جوقأ  جيأه 
 عم. ئذف اجلار واعدية الف

والضم ان راوعان إا (محيم) املرجو  وإا (محيما) املنصوب، أي ي صر  م محيم محيمه ججم  الضم ان نظرا إا عموم  
 (محيم) و(محيما) يف سياق النفي. 

ويود: مب، أي يتم ، وذلك إمأا خبأاطر خيطأر يف نفسأه عنأد رةيأة العأذاب. وإمأا ب أالم يصأدر منأه نظأ  قولأه (ويقأو   
اي ليت   نت ارااب)، وهذا هو الظاهر، أي يصر  ال اجر يومئذ جيقو : اجتدي من العذاب ب   وصائ يت وجصيليت  ال اجر

 جي ون ذلك جضيحة له يومئذ بني أهله. 
 واجملرم: الذي أاق اجلرم، وهو الذنب العظيم، أي ال فر ين الناس يف صدر ال ع ة صنفان  اجر ومؤمن مطي .  
م ا أأون السأأماء  امل أأم) جأأ ن  أأان قولأأه (يأأوم ا أأون السأأماء) متعلقأأا ب(يأأود) جقولأأه (يومئأأذ) أت يأأد و(يومئأأذ) هأأو (يأأو  

 (يوم ا ون السماء  امل م)، وإن  ان متعلقا بقوله (اعرج املال  ة) جقولأه (يومئأذ) إجأادة ل أون ذلأك اليأوم هأو يأوم يأود 
 اجملرم لو يفتدي من العذاب صن ذ ر بعده. 

 بعدها يف ئ م املفعو   (يود)، أي يوم االجتداء من العذاب ب نيه إا آخره. و(لو) مصدرية جما  
وقرأ اجلم ور (يومئذ) ب سر ميم (يوم) قرورا اضأاجة (عأذاب هللا). وقأرأه انجأ  وال سأا ي بفأت( املأيم علأق بنا أه إلضأاجة  

 (يوم) إا (إذ)، وهي اسم غ  متم ن والوو ان وا زان. 
فداء، وهو ما يعطق عوضا إلنقاذ من ا عة، ومنأه قولأه اعأاا (وإن أياأو م أسأار  افأادوهم) يف ال قأرة واالجتداء: إعطاء ال 

وقوله (ولو اجتد  به) يف آ  عمران، واملع : لو يفتدي نفسه، وال اء بعد مادة الفداء ادخم علق العوا امل أذو  جمعأ  
 ال اء التعويض. 

 م يفتدي مع  يتحلص. و(صائ ته): زووه. ومع  (من) االبتداء اجملازي لتضمني جع 
والفصأيلة: ايقأرابء ايدنأون مأن الق يلأة، وهأم ايقأأرابء املفصأو  مأن م، أي املسأتحرج مأن م، ج أملت الابء وامل أات قأأا   

ابن العريب: قأا  أشأ ب سأللت مال أا عأن قأو  هللا اعأاا (وجصأيلته الأيت اؤويأه) جقأا  هأي أمأه اه، أي ويف أم من أا ايب 
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ريق حلن اخلطاب جي ون قد اسأتوىف ذ أر أقأرب القرابأة ابلصأرائة واملف أوم، وأمأا علأق التفسأ  امل أ ور جالفصأيلة دلأت بط
 علق الابء ابللف  واستفاد ايم ات بداللة حلن اخلطاب. 

زمأة و  أأرة وقأد را أت ايقأرابء علأق ئسأب شأدة امليأم الط يعأي إلأأي م يف العأرف الغالأب ين امليأم الط يعأي ين أل عأن املال 
 املحالطة. 

 ومل يذ ر ايبوان لدخوهلما يف الفصيله قصدا لإلجياز.  
 واإليواء: الضم واالوياز. قا  اعاا (آو  إليه أخاه) وقا  (سهوي إا و م).  
عنأه شأيئا  و(اليت اؤويه): إن  انت الق يلة، جاإليواء قاز يف احلماية والنصر، أي وم  ذلك يفتدي ما لعلمه أبهنا ال اغ  

 يومئذ. 
وإن  انت ايم جاإليواء علق ئقيقته ابعت ار املاضي وصأيغة املضأار  الستحضأار احلالأة  قولأه (وهللا الأذي أرسأم الأرايح  

جت   سحااب) أي يود لو يفتدي أبمه، م  شدة اعلق نفسأه مأا إذا  انأت اؤويأه، ج ي أار لفأ  جصأيلته وجعأم اؤويأه هنأا مأن 
 لي مم هذه املعاين.  إجياز القرآن وإعجازه

(ومن يف ايرا مجيعا) عطل علق (بنيه)، أي ويفتدي صن يف ايرا، أي ومن له يف ايرا بأا يعأز عليأه مأن أخأالء  
وقرابة ونفا س ايموا  با شلن الناس ال ( ب ذله والرغ ة غي است قا ه علق وأو قولأه اعأاا (جلأن يق أم مأن أئأدهم مأمء 

 ). ايرا ذه ا ولو اجتد  به
 و(من) املوصولة لتغليب العاقم علق غ ه ين من م ايخالء.  
و( ) يف قولأأه (  ينجيأأه) للرتاخأأي الأأرايب، أي يأأود بأأذ  ذلأأك وأن ينجيأأه الفأأداء مأأن العأأذاب، جاإلجنأأاء مأأن العأأذاب هأأو  

(يفتأدي) علأق وأو قولأه اعأاا ايهم عند اجملرم يف وداداأه والضأم  ال أارز يف قولأه (ينجيأه) عا أد إا االجتأداء املف أوم مأن 
 (اعدلوا هو أقرب للتقو ). 

    
 

 4558صفحة : 
 
واملعطوف ب( ) هو املس ب عن الودادة جلذلك  ان الظاهر أن يعطل ابلفاء وهو اي  ر يف م لأه  قولأه اعأاا (ودوا   

لفأاء هنأا إا عطفأأه ب( ) لأو ا فأرون  مأا  فأروا جت ونأون سأواء) وقولأه (ودوا لأأو اأدهن جيأدهنون)، جعأد  عأن عطفأه اب
 للداللة علق شدة اهتمام اجملرم ابلنجاة أبية وسيلة. 

 ومتعلق (ينجيه) حمذوف يد  عليه قوله (من عذاب يومئذ).  
و( ال) ئرف رد  وإبطا  ب الم سابق، وال خيلو من أن يذ ر بعده  الم، وهو هنأا إلبطأا  مأا خيأامر نفأوس اجملأرم مأن  

 أأالم ين هللا مطلأ  عليأه أو إلبطأا  مأأا يتفأوه بأه مأأن  أ  ذلأك. قأا  اعأأاا (ويقأو  ال أاجر اي ليتأأ   الأودادة، نأز  منزلأة ال
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 نت ارااب)، أال ار  أنه عرب عن قوله بذلك يف الودادة، يف قوله اعاا (يومئذ يود الذين  فروا وعصأوا الرسأو  لأو اسأو  
 مم ايرا) أي يص ون من اراما. 

 ال، أي ال اجتداء وال إجناء. جالتقدير: يقا  له   
ومجلة (إهنا لظق) استئناف بياين انشئ عما أجاده ئرف ( أال) مأن اإلبطأا . وضأم  (إهنأا) عا أد إا مأا ي أاهده اجملأرم  

ق الته من مرأ  و نم جلخرب أبن ذلك لظق. وملا  ان (لظق) مقرتان أبلل التلنيث أنث الضم  ابعت ار أتنيث اخلرب واا أ  
وصاف، واملقصود التعريض أبهنا أعدت له، أي أهنا حترقأك وانأز  شأواك، وقأد صأرح صأا وقأ  التعأريض بأه يف قولأه امس ا أب

 (ادعو من أدبر واوا ججم  جلوعق)، أي ادعوك اي من أدبر عن دعوة التوئيد واوا عن ا ومل يع ل إال جبم  املا . 
 اإلخ أأار أبن مأأا ي أأاهده لظأأق إذ لأأيس بأأذلك صحأأم الأأرتدد. جحأأرف (إن) للتو يأأد للمعأأ  التعريضأأي مأأن اخلأأرب، إال إا 

 و(لظق) خرب (إن). 
 وجيوز أن ي ون ضم  (إهنا) ضم  القصة وهو ضم  ال لن، أي أن قصتك وشلنك لظق، جت ون (لظق) م تدأ.  
اهدة، أو هأو خأرب عأن وقرأ اجلم ور (نزاعة) ابلرج  ج و خأرب اثن عأن (إن) أن وعأم الضأم  ضأم ا عا أدا إا النأار امل أ 

 (لظق) إن وعم الضم  ضم  القصة ووعم (لظق) م تدأ. 
وقأرأه ئفأأص ابلنصأأب علأأق احلأأا  جيتعأأني علأأق قأأراءة ئفأأص أن الضأأم  لأأيس ضأأم  قصأأة. والتعأأريض هأأو هأأو، وئأأرف  

ن اجلمأم املفتتحأة بضأم  (إن) أما للتو يد متوو ا إا املع  التعريضي  ما اقدم، وإما جملرد االهتمام ابجلملة اليت بعده ي
 ال لن من ايخ ار امل تم ما. 

ولظق: علم منقو  من اسم الل ب، وعم علما  (و نم)، وألفه ألل أتنيث، وأصأله: لظأق بأوزن جأىت منأوان اسأم وأنس  
ه لل ب النار. جنقم اسم اجلنس إا وعلأه علمأا علأق وائأد مأن ونسأه، جقأرن أبلأل أتنيأث ان ي أا بأذلك التغيأ  علأق نقلأ

 إا العلمية. 
والعرب قد يدخلون اغي  علق االسم غ  العلم إذا نقلوه إا العلمية  ما مسوا مشس بفأت( ال أني.  مأا قأا  ابأن وأ  يف  

 شرح قو  أتبط شرا:          
إذ لأيس إين مل دي من ثنا ي جأقأاصأد                      به البن عم الصدق مشأس بأن مالأك ولأيس مأن العلأم ابلغل أة   

معرجأا وال مضأاجا، والوتمأأا  العلميأة والتلنيأأث جيأه  أأان بنوعأا مأأن الصأرف جأأال اقأو : لظأأق ابلتنأوين إال إذا أردت وأأنس 
الل ب، وال اقو : اللظق إال إذا أردت هل ا معينا، جلما إذا أردت اسم و نم جتقأو  لظأق أبلأل التلنيأث دون انأوين ودون 

 اعريل. 
 نز  وهو الفصم والقط . والنزاعة: امل الغة يف ال 
وال و : اسم مجأ  شأواة بفأت( ال أني وختفيأل الأواو، وهأي العضأو غأ  الأرأس م أم اليأد والروأم جأاجلم  ابعت أار مأا ل أم  

 أئد من شو ، وقيم ال واة: ولدة الرأس جاجلم  ابعت ار   رة الناس. 
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ق القأراءاني. والأدعاء يف قولأأه (اأدعوا) جيأأوز أن ومجلأة (اأدعوا) إمأأا خأرب اثن ئسأب قأأراءة (نزاعأة) ابلرجأأ ، وإمأا ئأا  علأأ 
ي ون غ  ئقيقة أبن يعترب استعارة م نية، ش  ت لظق يف اهنيا  الناس إلي ا بضا ل مللدبأة، ورمأز إا ذلأك ب(اأدعوا) 

 وذلك علق طريقة الت  م. 
ابه. وجيأأه الط أأاق ين اإلدابر وي أون (مأأن أدبأأر واأأوا ومجأأ  جأألوعق) قرينأأة، أو لريأأدا، أي مأأن أدبأأر واأأوا عأأن اإلهأأان  

والتويل يضادان الدعوة يف اجلملة إذ ال لن أن املدعو يق م وال يدبر، وي ون (ادعوا) م تقا من الدعوة املضمومة الأدا ، 
أو أن ي أأ ه إئضأأار ال فأأار عنأأدها بأأدعويا إايهأأم للحضأأور علأأق طريقأأة الت عيأأة، ين الت أأ يه بأأدعوة املنأأادي،  قأأو  ذي 

 ل ال ور الوئ ي:          الرمة يص
 أمسق بوه ني خمتارا ملأراأعأه                      من ذي الفوارس ادعو أنفه الربب    
 

 4559صفحة : 
 
 الربب ب سر الراء وصوئداني: مج  ربة ب سر الراء وا ديد املوئدة: ن ات ين ت يف الصيل أخضر.   
(الأذين يأدعون): هأم املال  أة املو لأون جب أنم، وإسأناد الأدعاء إا و أنم وجيأوز أن ي أون (اأدعوا) مسأتعمال ئقيقأة، و   

إسنادا قازاي يهنا م أان الأداعني أو يهنأا سأ ب الأدعاء، أو و أنم اأدعوا ئقيقأة أبن خيلأق هللا جي أا أصأواات انأادي الأذين 
 اولوا أن يردوا علي ا جتلت م م. 

هنأأم أدبأأروا واولأأوا ومجعأأوا وهأم اجملرمأأون الأأذين يأأودون أن يفتأأدوا مأأن و (مأن أدبأأر واأأوا ومجأأ  جأألوعق) وأنس املوصأأوجني أب 
العذاب يومئذ. وهذه الصأفات خصأا ص امل أر ني، وهأي مأن آاثر ديأن ال أرك الأيت هأي أقأو  ابعأث هلأم علأق إعراضأ م 

 عن دعوة اإلسالم. 
 وهي ثالثة: اإلدابر، واإلعراا، ومج  املا ، أي اخل ية علق أمواهلم.  
ارك شيء يف و أة الأوراء ين الأدبر هأو الظ أر، جألدبر: وعأم شأيئا وراءه أبن ال يعأرج عليأه أصأال أو أبن يق أم  واإلدابر: 

 عليه   يفارقه. 
والتويل: واإلدابر عن ال يء وال عد عنه، وأصله م تق مأن الواليأة وهأي املالزمأة قأا  اعأاا (جأو  وو أك شأطر املسأجد  

اختذ غ ه وليا، أي ارك واليته إا والية غ ه م م ما قالوا: رغب جيأه ورغأب عنأه، جصأار  احلرام)،   قالوا: وا عنه، أرادوا
 (ويل) صع : أدبر وأعرا، قا  اعاا (جاعرا عمن اوا عن ذ ران) أي عامله ابإلعراا عنه. 

الفأرق عطأل و(اأوا) علأق  جفي التويل مع  إي ار غ  املتوا عنه، ولذلك ي ون بني التويل واإلدابر جرق، وابعت ار ذلك 
(أدبر)، أي اأدعو مأن اأرك احلأق واأوا عنأه إا ال اطأم. وهأذه دقيقأة مأن إعجأاز القأرآن أبن ي أون اإلدابر مأرادا بأه إدابر 
غأأ  اأأو ، أي إدابرا مأأن أو  وهلأأة، وي أأون التأأويل مأأرادا بأأه اإلعأأراا بعأأد مالبسأأة، ولأأذلك ي أأون اإلدابر مسأأتعارا لعأأدم 

سأتما  دعأوة الرسأو  صألق هللا عليأه وسألم وئأا  الأذين قأا  هللا جأي م (وقأا  الأذين  فأروا ال اسأمعوا ق و  القأرآن ونفأي ا
هلذا القرآن)، والتويل مستعار لإلعراا عن القرآن بعد مساعه وللنفور عن دعوة الرسو   مأا قأا  اعأاا (وإذا اتلأق علأي م 
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أسأأاط  ايولأأني) و أأال احلأأالني ئأأا   فأأر وحمقأأة للعأأذاب و أأا آايانأأا قأأالوا قأأد مسعنأأا لأأو ن أأاء لقلنأأا م أأم هأأذا إن هأأذا إال 
 قتمعتان يف مجي  امل ر ني. 

واملقصود مأن ذ ر أا معأا افظيأ  أصأحامما، وعلأق هأذا الووأه جيأوز أن ي أون متعلأق (أدبأر واأوا) متحأدا يتنازعأه، مأال  
ذ العأربة ابخأتالف معنيأي الفعلأني وإن  أان الفعلني، ويقدر بنحو: عن احلق، ويف ال  أاف: أدبأر عأن احلأق واأوا عنأه، إ

 متعلق ما متحدا. 
وجيوز أن يقدر ل م جعم متعلق هو أشد مناس ة ملعناه، جقدر ال يضأاوي: أدبأر عأن احلأق واأوا عأن الطاعأة، أي مل يق أم  

هللا واأوا احلق وهو اإلهان من أصله، وأعرا عن طاعة الرسو  بعد مساعأه دعواأه، وعأن قتأادة ع سأه: أدبأر عأن طاعأة 
 عن  تاب هللا، وا عه الفحر والن سابوري. 

واجلمأأ  واإليعأأاء يف قولأأه (ومجأأ  جأألوعق) مراأأب اثني مأأا علأأق أوهلمأأا، جيأأد  ارايأأب ال أأاين علأأق ايو  أن مفعأأو  (مجأأ )  
 احملذوف هو شيء با يوعق، أي جيعم يف وعاء. 

نأه وأاء جعأم (أوعأق) إذا شأ(. ويف احلأديث  وال اأوعي جيأوعق والوعاء: الظرف، أي املا  ج نزه ومل ينف  به احملأاويج، وم 
 عليك  . 

ويف قولأأه (مجأأ ) إشأأارة إا احلأأرص، ويف قولأأه (جأألوعق) إشأأارة إا طأأو  ايمأأم. وعأأن قتأأادة (مجأأ  جأألوعق)  أأان مجوعأأا  
أنأأه مجأأ   للح يأأث، وهأأذا افسأأ  ئسأأن، أي أبن يقأأدر  (مجأأ ) مفعأأو  يأأد  عليأأه السأأياق، أي وزاد علأأق إدابره واوليأأه

 اخل ا ث. وعليه ي ون (جلوعق) مستعارا ملالزمته ما جيه من خصا  اخل ا ث واستمراره علي ا ج لهنا خمتزنة ال يفرط جي ا. 
[) معرتضة بني (من أدبر واوا 21[ وإذا مسه اخل  منوعا 20[ إذا مسه ال ر وزوعا 19(إن اإلنسان خلق هلوعا  

 املصلني) اخل. ومج  جلوعق) وبني االست ناء (إال 
وهأأأي اأأأذليم جلملأأأة (مجأأأ  جأأألوعق) ان ي أأأا علأأأق خصأأألة ختأأأامر نفأأأوس ال  أأأر جأأأتحمل م علأأأق احلأأأرص لنيأأأم النأأأاج  وعلأأأق  

االئتفاظ به خ ية نفاذه ملا جي م من خلق اهلل . وهذا اذييم لوم وليس يف مساجة عأذر ملأن مجأ  جألوعق، وال هأو اعليأم 
 لفعله. 

اجلملأة مأأن التعجيأأب مأأن هأأذه اخلصأألة ال  أرية، جالتل يأأد جملأأرد االهتمأأام ابخلأأرب ولفأأت وموقأ  ئأأرف التو يأأد مأأا اتضأأمنه  
 اينظار إليه والتعريض ابحلذر منه. 

   
 

 4560صفحة : 
 
 واملقصود من التذييم هو قوله (وإذا مسه اخل  منوعا). وأما قوله (وإذا مسه ال ر وزوعا) جتم يد واتميم حلالتيه.   
ن: ونس اإلنسان ال جرد معني  قوله اعاا (إن اإلنسان ليطغق أن رآه استغ ) وقوله (خلق اإلنسان من جاملراد ابإلنسا  

 عجم)، ونظا ر ذلك    ة يف القرآن. 
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 وهلو : جعو  م ا  م الغة لالاصاف ابهلل .  
هأو ثعلأب  قأا  يل واهلل  لف  غامض من غوامض اللغة قد اساء  العلماء عنأه، قأا  ال  أاف  وعأن أمحأد بأن مأم  و  

حممد بن ع د هللا بن طاهر: ما اهلل ف جقلت: قد جسره هللا وال ي ون افس  أبني من افس ه وهو الذي إذا انله شر أظ ر 
شدة اجلز ، وإذا انله خ  خبم به ومنعه النأاس  اه. جسأارت  لمأة ثعلأب مسأ ا أقنأ    أ ا مأن اللغأويني عأن زايدة الضأ ط 

ة ال ختلو عن اسام( وقلة حتديد للمع  ينه إذا  ان قو  هللا اعاا (إذا مسه ال ر  ان وزوعا وإذا ملع  اهلل . وهي  لم
مسه اخل   ان منوعا) افس  ملدلو  اجلز ، اعني أن ي ون مدلو  ال لمة مع  مر  ا من معنيي اجلملتني لت ون اجلملتان 

ا مأأن أهأأة اللغأأة جسأأر اهللأأ  ابجلأأز ، أو ب أأدة اجلأأز ، أو أبجحأأش افسأأ ا لأأه، وظأأاهر أن املعنيأأني لأأيس بين مأأا اأأالزم، و  أأ  
 اجلز ، واجلز : أثر من آاثر اهلل  وليس عينه، ج ن ذلك ال يستقيم يف قو  عمرو بن معد ي رب:          

 أان اهللأ    ما إن وزعت وال هلعت                      وال يرد ب أاي زنأدا إذ عطل النفي اهلل  علق نفي اجلأز ، ولأو  
هو اجلز  مل مسن العطل، ولو  ان أشد اجلز   ان عطل نفيه علق نفي اجلز  ئ وا. ولذلك ا لل املرزوقي يف شأرح 
احلماسة ملع  ال يت ا لفا مل يغن عنه شيئا قا : ج لنه قا : ما ئزنت عليه ئزان هينا قري ا وال جظيعا شديدا، وهذا نفي 

 هم وال    هم اه. للحزن رأسا  قولك: ما رأيت صغ  
والذي استحلصته من ات   استعماالت  لمة اهلل  أن اهلل  قلة إمساك النفس عند اعرتاء ما مزهنأا أو مأا يسأرها أو عنأد  

اوقأأ  ذلأأك واإلشأأفاق منأأه. وأمأأا اجلأأز  جمأأن آاثر اهللأأ ، وقأأد جسأأر بعأأض أهأأم اللغأأة اهللأأ  ابل أأره، وبعضأأ م ابلضأأجر، 
 ، وبعض م ابجلنب عنأد اللقأاء. ومأا ذ أرانه يف ضأ طه جيمأ  هأذه املعأاين ويريأك أهنأا آاثر وبعض م ابل (، وبعض م ابجلو 

لصفة اهلل . ومع  (خلق هلوعا): أن اهلل  ط يعة  امنة جيه مأ  خلقأة اظ أر عنأد ابتأداء شأعوره ابلنأاج  واملضأار ج أو مأن 
ل ا داللة علق قصر العامم علي ا، وال يف ااصاف ط اعه املحلوقة  غ ها من ط اع ا ال  رية، إذ ليس يف اعلق احلا  بعام

صائب احلا  ابحلا  داللة علق أنأه ال صأفة لأه غ هأا، وقأد ا أون لل أيء احلالأة وضأدها ابخأتالف ايزمأان والأدواعي، 
وبذلك يستقيم اعلق الن ي عن ئا  م  حتقيق   ن ضدها من املن ي ين عليأه أن يأروا نفسأه علأق مقاومأة النقأا ص 

ا عنه، وإذ ذ ر هللا اهلل  هنا عقب مذمة اجلم  واإليعاء، جقد أشأعر أبن اإلنسأان يسأتطي  أن ي أل عأن هلعأه إذا وإزالت 
 ادبر يف العواقب جي ون يف قوله (خلق هلوعا)  ناية ابخللق عن   ن ذلك اخللق منه وغل ته علق نفسه. 

 . املع : أن من مقتضق ار يب اإلدراك ال  ري أن مدث جيه اهلل  
    
 

 4561صفحة : 
 
بيان ذلك أن ار يب املدارك ال  رية ر ز حب مة دقيقة لعل ا قادرة علق الفعم وال ل، وساعية إا املال م ومعرضة عن   

املناجر. ووعلت جي ا قو  متضادة الاثر يتصرف العقأم واإلدراك يف اسأتحدام ا  مأا جيأب يف ئأدود املقأدرة ال دنيأة الأيت 
يت أعطي أا إجأراد النأو ،  أم ذلأك ليصأل( اإلنسأان إلعمأار هأذا العأامل ايرضأي الأذي وعلأه هللا خليفأة جيأه أعط ا النو  وال
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ليصأألحه إصأأالئا ي أأمله وي أأمم مأأن معأأه يف هأأذا العأأامل إعأأدادا لصأأالئيته إلعمأأار عأأامل اخللأأود،   وعأأم لأأه إدرا أأا هيأأز 
لضأار والأذي ال نفأ  جيأه وال ضأر. وخلأق جيأه إهلامأا مأب النأاج  الفرق بني آاثر املووودات وآاثر أجعاهلا بني الناج  من أا وا

وي ره الضار، غ  أن اختالط الوصفني يف بعض ايجعا  وبعض الذوات قد يريه احلأا  النأاج  من أا وال يريأه احلأا  الضأار 
شأغفه حبصأو  النفأ  جي تغي ما يظنه انجعا غ  شاعر صا يف مطاويه من أضرار يف العاوم والوم، أو شاعرا بذلك ول أن 

العاوم يرو( عنده اناوله الن لعدم صربه علق ار ه مقدرا معاذير أو ئيال يقتحم ما ما جيه من ضر آوم. وإن اختالط 
القو  ال اطنية م  ئر ات التف   قد اسرت عنه ضر الضار ونف  الناج  جال ي تدي إا ما ين غي سألو ه أو لن أه، وقأد ال 

حتأدث جيأه إي أارا الا أا  الضأار ملال مأة جيأه ولأو يف وقأت أو عنأد عأارا، إعراضأا عأن اا أا  النأاج  اسرت عنه ذلك ول ن ا 
ل لفة يف جعله أو مناجرة لوودانه، وذلك من اشتما  ار يب قواه ال اع ة والصارجة وآاليا اليت ما اعمم وادج  علق شأيء 

ية للوجأأاء ابلتأأدب  الصأأاحل املنأأوط بع أأدة اإلنسأأان، مأأن التعأأا س يف أعماهلأأا، جحأأدثت مأأن هأأذا الرت يأأب وال أأدي  صأأالئ
 وصالئية إلجساد ذلك أو بع راه. 

غ  أن هللا وعم لإلنسان عقال وئ مة إن هو أئسن استعماهلا  لت صفااه، وثقفت من قنااه، ومل خيله من دعاة إا  
 الرسم واين ياء واحل ماء.  اخل  يصفون له  يل يريض وام( نفسه، و يل يوجق بني إدرا ه وئسه، وهؤالء هم

ج ذا أخرب عن اإلنسان ب دة ال سه ب عض النقا ص ووعم ذلك يف قالب أنه و م عليه جاملقصأود مأن ذلأك: إلقأاء ا عأة  
ذلأأك عليأأه ينأأه جأأرط يف إراضأأة نفسأأه علأأق مأأا جي أأا مأأن و لأأة اخلأأ ، وأرخأأق هلأأا العنأأان إا غايأأة ال أأر، وجأأرط يف نصأأا ( 

 ال را   واحل ماء. 
وإذا أسأأند مأأا أيايأأه اإلنسأأان مأأن اخلأأ  إا هللا اعأأاا جاملقصأأود: التن يأأه إا نعمأأة هللا عليأأه خبلأأق القأأوة اجلال أأة للحأأ  جيأأه،  

ونعمة إرشاده وإيقاظأه إا احلأق،  مأا أشأار إا ذلأك قولأه اعأاا (مأا أصأابك مأن ئسأنة جمأن هللا ومأا أصأابك مأن سأيئة 
هللا جمأا هلأؤالء القأوم ال ي أادون يفق أون ئأدي ا). ويف هأذا اجملأا  زلأت أج أام جمن نفسك) عقب قوله (قم  أم مأن عنأد 

 املعتزلة، وئل ت علي م ايوواء، جف روا وقدروا وما استطاعوا خملصا وما قدروا. 
واعلم أن  لمة (خلق اإلنسان) إذا اعلق ما ما لأيس مأن املأواد م أم (إان خلقنأا اإلنسأان مأن نطفأة أم أاج) بأم  أان مأن  
يخأالق والغرا أأز قأأد يعأأ  مأأا التن يأأه علأأق و لأأة اإلنسأأان وأهنأأا اسأأر  إا االعأأتالق ص أأاعره عنأأد اصأأرجااه اعريضأأا بأأذلك ا

لووأوب احلأذر مأن غوا ل أا وأو (خلأأق اإلنسأان مأن عجأم) (إن اإلنسأان خلأق هلوعأأا)، وقأد اأرد للعأذر والرجأق وأو قولأأه 
وقأأد اأأرد ل يأأان أصأأم مأأا جطأأر عليأأه اإلنسأأان ومأأا طأأرأ عليأأه مأأن سأأوء (يريأأد هللا أن خيفأأل عأأن م وخلأأق اإلنسأأان ضأأعيفا)، 

اصرجه يف أجعاله  ما يف قولأه اعأاا (لقأد خلقنأا اإلنسأان يف أئسأن اقأومي   رددانه أسأفم سأاجلني) جفعأم اخللأق مأن  أذا 
 مستعار ل  رة املالبسة. قا  عروة بن أذينة:          

خلقأأت هأواك  مأا خلقأت هأو  هلأأا أراد إبطأا  أن ي أون مل أا حبجأأة             إن الأيت زعمأت جأؤادك مألأ أأا            
 أهنا خلقت ئ ي ة له  ما خلق حم وما، أي أن حم ته إايها ال انفك عنه. 

واهلل : صفة غ  حممودة، جوصل اإلنسأان هنأا مأا لأوم عليأه يف اقصأ ه عأن التحلأق بأدج  آاثرهأا، ولأذلك ذيأم بأه قولأه  
 لق  ال معنييه. (ومج  جلوعق) ع
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وانتصب (وزوعا) علق احلا  يف الضم  املسترت يف (هلوعا)، أو علق ال د  بأد  اشأتما  ين ئأا  اهللأ  ي أتمم علأق  
 اجلز  عند مس ال ر. 

 وقوله (منوعا) عطل علق (وزوعا)، أي خلق هلوعا يف ئا   ونه وزوعا إذا مسه ال ر، ومنوعا إذا مسه اخل .  
 م املرا والفقر. وال ر: ايذ  م  
 واخل : ما ينف  اإلنسان ويال م رغ ااه م م الصحة والغ .  
 واجلزو : ال ديد اجلز ، واجلز : ضد الصرب.  
   
 

 4562صفحة : 
 
 واملنو : ال    املن ، أي شديد املن  ل ذ  شيء با عنده من اخل .   
 ه من وصفي (وزوعا) و(منوعا). و(إذا) يف املوضعني ظرجان يتعلقان  م وائد صا ااصم ب  
[ 25[ للسأا م واحملأروم 24[ والأذين يف أمأواهلم ئأق معلأوم 23[ الذين هم علأق صأاليم دا مأون 22(إال املصلني  

[ والأذين 28[ إن عذاب رمم غأ  مألمون 27[ والذين هم من عذاب رمم م فقون 26والذين يصدقون بيوم الدين 
[ جمأأن ابتغأأق وراء ذلأأك 30أزواو أأم أو مأأا مل أأت أهأأاهنم جأأ هنم غأأ  ملأأومني [ إال علأأق 29هأأم لفأأروو م ئأأاجظون 

[ والأذين هأم 33[ والأذين هأم ب أ اديم قأا مون 32[ والذين هم يمأاانيم وع أدهم راعأون 31جلولئك هم العادون 
وله (يود اجملأرم [) است ناء منقط  انشئ عن الوعيد امل تدأ، من ق35[ أولئك يف ونا  رمون 34علق صاليم ماجظون 

 لو يفتدي من عذاب يومئذ) الية. 
 جاملع  علق االستدراك، والتقدير: ل ن املصلني املوصوجني ب يت و يت أولئك يف ونات م رمون.  
ججملة (أولئك يف ونات م رمون) ئيث وقعت بعد (إال)املنقطعة وهي صع  (ل ن) جل أا ئ أم اجلملأة املحأرب مأا عأن  

ة أو عأأن امل تأأدأ الواقأأ  بعأأد (ل أأن) املحففأأة وهأأو مأأا ئققأأه الأأدمامي ، وإن  أأان ابأأن ه أأام رأ  عأأد اسأأم (ل أأن) امل أأدد
 اجلملة بعد االست ناء املنقط  يف عداد اجلمم اليت ال حمم هلا من اإلعراب. 

أم أأا  هأأذه  وال أأالم اسأأتئناف بيأأاين ملقابلأأة أئأأوا  املأأؤمنني أبئأأوا  ال أأاجرين، ووعأأدهم بوعيأأدهم علأأق عأأادة القأأرآن يف 
 املقابلة. 

وهأأذه صأأفات لأأان هأأي مأأن أشأأعار املسأألمني، جعأأد  عأأن إئضأأارهم بوصأأل املسأألمني إا اعأأداد خصأأا  مأأن خصأأاهلم  
إطنااب يف ال ناء علي م ين مقام ال ناء مقام إطناب، وان ي ا علأق أن  أم صألة مأن هأذه الصأالت ال مأان هأي مأن أسأ اب 

 ال ون يف اجلنات. 
 ار ه امل أر ون يف معظم أا ابملأرة، وبعضأ ا قأد يتصأل بأه امل أر ون ول أن م ال يراعونأه ئأق مراعااأه وهذه الصفات ال ي 

ابطراد، وذلك ئف  ايماانت والع د، جامل رك مف  ايمانة والع د ااقاء مذمة اخليانة والغدر، م  أئالجه دون أعدا ه، 
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أن يوصأم ابل أذب. وقأد غأدر امل أر ون ابملسألمني  وامل رك ي  د ابلصدق إذا مل ي ن لأه هأو  يف ال أذب، وإذا خ أي
 يف عدة ئوادث، وغدر بعض م بعضا، جلو علم امل رك أنه ال يطل  علق  ذبه و ان له هو  مل يؤد ال  ادة. 

وملا  ان وصل (املصلني) غلب علق املسلمني  ما د  عليه قوله اعاا (ما سأل  م يف سأقر قأالوا مل نأك مأن املصألني)  
وصل املصلني يف الية هذه بوصل (الذين هم علق صاليم دا مون) أي مواظ ون علق صاليم ال يتحلفون  الية، أا  

 عن أدا  ا وال يرت وهنا. 
والدوام علق ال يء: عدم ار ه، وذلك يف  م عمم حبسب ما يعترب دواما جيه  ما اقرر يف أصو  الفقأه يف مسأللة إجأادة  

 ايمر الت رار. 
ة) إا ضم  (املصلني) انويه ابختصاص ا مم، وهذا الوصل للمسلمني مقابم وصل ال اجرين يف قوله ويف إضاجة (صال 

 (بعذاب واق  لل اجرين). 
 وقيء الصلة مجلة امسية دون أن يقا : الذين يدومون. لقصد إجاديا ال  ات اقوية  مفاد الدوام.  
لأأذين هأأم علأأق صأأاليم دا مأأون) ملزيأأد العنايأأة أبصأأحاب الأأك وإعأأادة اسأأم املوصأأو  مأأ  الصأأالت املعطوجأأة علأأق قولأأه (ا 

 الصالت. 
واسمية ما يعطونه من أمواهلم من الصدقات ابسم (احلق) لإلشارة إا أهنم وعلوا السا م واحملروم  ال ر اء هلم يف أمواهلم  

 رضت. من جرط رغ ت م من مواساة إخواهنم إذ مل ا ن الصدقة يومئذ واو ة ومل ا ن الز اة قد ج
 ومع   ون احلق معلوما أنه يعلمه  م وائد من م ومس ونه، ويعلمه السا م واحملروم صا اعتاد من م.  
وقيء الصلة مجلة امسية إلجادة ث ات هذه اخلصلة جي م و  ن ا من م دجعا لتوهم ال ( يف بعض ايئيان ملا هو معروف  

 بني غالب الناس من معاودة ال ( للنفوس. 
  م: هو املستعطي، واحملروم: الذي ال يسل  الناس اعففا م  ائتياوه جال يتفطن له     من الناس جي قق  احملروم. والسا 
وأصأم احملأروم: املمنأو  مأأن مرغوبأه، واقأدم يف سأورة الأأذارايت يف قولأه (ويف أمأواهلم ئأق للسأأا م واحملأروم). وهأذه الصأأفة  

 قوله (ومج  جلوعق).  للمؤمنني مضادة صفة ال اجرين املتقدمة يف
   
 

 4563صفحة : 
 
والتصديق بيوم الدين هو اإلهان بوقو  ال عث واجلزاء، والدين: اجلزاء. وهذا الوصل مقابم وصل ال اجرين بقوله (إهنم   

 يرونه بعيدا). 
 صألة املوصأو ، وملا  ان التصديق من عمم القلأب ومل يتصأور أ، ي أون جيأه افأاوت أيت ابجلملأة الفعليأة علأق ايصأم يف  

 وأوثر جي ا الفعم املضار  لداللته علق االستمرار. 
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ووصف م أبهنم من عذاب رمم م أفقون مقابأم قولأه يف ئأق ال أاجرين (سأا  سأا م بعأذاب واقأ  لل أاجرين) ين سأؤاهلم  
 سؤا  مستحل بذلك وحميله. 

 واإلشفاق: اوق  ئصو  امل روه وأخذ احلذر منه.  
االمسية لتحقيق وث ات ااصاج م مذا اإلشفاق ينه من املغي ات، جمن شألن   أ  مأن النأاس الأرتدد  وصود الصلة ابجلملة 

 جيه. 
ومجلة (إن عذاب رمم غ  مألمون) معرتضأة، أي غأ  مألمون هلأم، وهأذا اعأريض بأزعم امل أر ني ايمأن إذ قأالوا (ومأا وأن  

ويم ئا  امل ر ني يوم اجلزاء بقولأه (وال يسأل  محأيم محيمأا) صعذبني). ووصف م أبهنم لفروو م ئاجظون مقابم قوله يف ي
إذا أخأأأص ايمحأأأاء ابلروأأأم وزووأأأه، جقصأأأد التعأأأريض ابمل أأأر ني أبن هأأأذا اهلأأأو  خأأأاص مأأأم خبأأأالف املسأأألمني جأأأ هنم هأأأم 

  املتقني). وأزواو م مربون يهنم ااقوا هللا يف العفة من غ  ايزواج، قا  اعاا (ايخالء يومئذ بعض م ل عض عدو إال
واقدم نظ  هذا يف سورة املؤمنني، أي ليس يف املسلمني سفاح وال زىن وال خمالأة وال بغأاء، ولأذلك عقأب ابلتفريأ  بقولأه  

 (جمن ابتغق وراء ذلك جلولئك هم العادون). 
الفوضق يف والعادي: املفسد، أي هم الذين أجسدوا جاختلطت أنسامم واطرقت ال  وك إا ئصانة نسا  م، ودخلت  

 نظم عا اليم، ون لت بين م اإلئحن من الغ ة. 
وذ ر رعي ايماانت والع د ملناس ة وصل ما يود ال أاجر يأوم اجلأزاء أن يفتديأه مأن العأذاب بفصأيلته الأيت اؤويأه جيأذهب  

يأه لقومأه مأن منه رعأي الع أود الأيت جيأب الوجأاء مأا للق يلأة وئسأ ك مأن ا أويه ئالأه أنأه قأد ن أث الع أود الأيت  انأت عل
الدجا  عن ئقيقت م بنفسه و ان يفدي م بنفسه، واملسألم ملأا  أان يرعأق الع أد صأا هليأه عليأه دينأه وأازاه هللا أبن دجأ  عنأه 

 خزي ودادة جدا ه نفسه بواليه وأهم ع ده. 
 والقو  يف امسية الصلة  القو  يف الذي ق له.  
 م. والرعي: احلف  واحلراسة. وأصله رعي الغنم واإلب 
 وقرأ اجلم ور: (يمانت م) بصيغة اجلم . وقرأه ابن     (يماانيم) ابإلجراد، واملراد اجلنس.  
وقوله (والذين هم ب  اديم قا مون) ذ ر ملناس ة ذ ر رعأي ايمأاانت إذ ال أ ادة مأن مجلأة ايمأاانت ين ئأق امل أ ود  

 ة لصائب احلق امل  ود له  انت يف ئف  ال اهد. له وديعة يف ئف  ال اهد ج ذا أد  ش اداه ج لنه أد  أمان
 ولذلك  ان أداء ال  ادة إذا طولب به ال اهد واو ا عليه، قا  اعاا (وال أيب ال  داء إذا ما دعوا).  
والقيام ابل  ادة: االهتمام ما وئفظ ا إا أن اؤد ، وهذا قيام قازي  ما اقدم عند قوله اعاا (ويقيمأون الصأالة) يف  

 رة ال قرة. سو 
 وابء (ب اهديم) للمصائ ة، أي يقومون مصائ ني لل  ادة، ويص  مع  ال اء يف االستعارة مع  التعدية.  
 جذ ر القيام ابل  ادة إ ام خلصا  أهم اإلسالم جال يتطلب له مقابم من خصا  أهم ال رك املذ ورة جيما اقدم.  
دم ين أداء ال أ ادة ي أق علأق النأاس إذ قأد ي أون امل أ ود عليأه قري أا أو والقو  يف امسية مجلة الصلة للغرا الأذي اقأ 

 صديقا، وقد ي   ال  ادة علق املرء إئنة منه وعداوة. 
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وقأأرأ اجلم أأور (ب أأ اديم) بصأأيغة اإلجأأراد، وهأأو اسأأم وأأنس يعأأم مجيأأ  ال أأ ادات الأأيت حتملوهأأا. وقأأرأ ئفأأص ويعقأأوب  
 ار مج  املضاف إليه. (ش ادايم) بصيغة اجلم . وذلك علق اعت 

وقولأأه (والأأذين هأأم علأأق صأأاليم مأأاجظون) ثنأأاء علأأي م بعنأأايت م ابلصأأالة مأأن أن يعرتي أأا شأأيء خيأأم ب ماهلأأا، ين مأأادة  
املفاعلة هنا للم الغة يف احلف  م م: عاجاه هللا، وقااله هللا، جاحملاجظة راوعة إا است ما  أر ان الصالة وشروط ا وأوقايا. 

فعم املضار  إلجادة لدد ذلك احلفاظ وعأدم الت أاون بأه، بأذلك اعلأم أن هأذه اجلملأة ليسأت قأردا أت يأد جلملأة وإي ار ال
(الذين هم علق صاليم دا مون) بم جي ا زايدة مع  م  ئصو  الغرا من التل يد اعادة ما يفيأد عنأايت م ابلصأالة يف  

  لتا اجلملتني. 
ن جضأأيلة الصأأالة، وأن الصأألوات ا فأأر الأأذنوب  حأأديث (مأأا يأأدري م مأأا بلغأأت بأأه ويف ايخ أأار الن ويأأة أخ أأار   أأ ة عأأ 

 صالاه). 
 وقد ئصم بني أخر  هذه الصالت وبني أوالها حمسن رد العجز علق الصدر.  
   
 

 4564صفحة : 
 
مأ  إجأادة التجأدد واقدمي املسند إليه علق املسند الفعلأي يف قولأه (والأذين هأم علأق صأاليم مأاجظون) يفيأد اقويأة اخلأرب   

 من الفعم املضار . 
 وملا أوريت علي م هذه الصفات اجلليلة أخرب عن وزا  م علي ا أبهنم م رمون يف اجلنة.  
وويء ابسم اإلشأارة للتن يأه علأق أهنأم اسأتحقوا مأا بعأد اسأم اإلشأارة مأن أوأم مأا سأ ق ق أم اسأم اإلشأارة  مأا اقأدم يف   

 ) يف سورة ال قرة. قوله اعاا (أولئك علق هد  من رمم
واإل رام: التعظأيم وئسأن اللقأاء، أي هأم مأن وأزا  م بنعأيم اجلنأات ي رمأون حبسأن اللقأاء وال نأاء، قأا  اعأاا (واملال  أة  

 يدخلون علي م من  م ابب سالم علي م صا صربمت جنعم عقىب الدار) وقا  (ورضوان من هللا أ رب). 
 ا عن اسم اإلشارة، وقوله (م رمون) خربا اثنيا. وهذا يقتضي أن ي ون قوله (يف ونات) خرب  
[ أيطمأ   أم امأرئ مأن م أن يأدخم ونأة 37[ عن اليمأني وعأن ال أما  عأزين 36(جما  الذين  فروا ق لك م طعني  

[  ال) جر  استف ام إن اري واعجييب من لم  امل ر ني إا النيب صألق هللا عليأه وسألم مسأت ز ني صأا يسأمعون 38نعيم 
 املؤمنني ابجلنة ووعيد امل ر ني بعذاب و نم.  من وعد

 جر  ذلك علق ما أجاده يف قوله (أولئك يف ونات م رمون).  
 واملع : أن الذين  فروا ال مطم  هلم يف دخو  اجلنة جلماذا ماولون بتجمع م ئولك صالم( است زا  م.  
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بالغه إلأي م جيمأا يتلأوا علأي م مأن القأرآن ج أو مووأه إلأي م وهذا وإن  ان خطااب للنيب صلق هللا عليه وسلم جاملقصود به إ 
يف املع   ما يد  عليه ان يته حبروف الرد  ج و ال يناسب أن ي ون إعالما للنيب صلق هللا عليه وسألم لأذلك ينأه شأيء 

 مقرر يف علمه. 
 هطاع م إليك. ومع  (جما للذين  فروا) أي شيء ث ت للذين  فروا يف ئا   وهنم عندك، أو يف ئا  إ 
وقد اقدم عند قوله اعاا (قالوا وما لنا أن ال نقاام يف س يم هللا وقد أخرونا من دايران) يف سورة ال قأرة. وار يأب (مالأه)  

ال خيلأأوا مأأن ئأأا  مفأأردة، أو مجلأأة بعأأد االسأأتف ام ا أأون هأأي مصأأب االسأأتف ام. جيجأأوز أن ا أأون احلأأا  املتووأأه إلي أأا 
(ق لك) جي ون ظرجا مستقرا وصائب احلا  هأو (للأذين  فأروا). وجيأوز أن ا أون (م طعأني)  االستف ام هنا الظرف، أي

جي أأون (ق لأأك) ظرجأأا لغأأوا متعلقأأا ب(م طعأأني). وعلأأق  أأال الأأوو ني  أأا م أأار التعجيأأب مأأن ئأأاهلم جلي مأأا وعأأم حمأأم 
لأأأق (الأأأذين) مفصأأأولة عأأأن التعجيأأأب أوأأأري الخأأأر اجملأأأر  الال أأأق بأأأه يف الرت يأأأب. و تأأأب يف املصأأأحل الأأأالم الداخلأأأة ع

 مدخوهلا وهو رسم اندر. 
 واإلهطا : مد العنق عند الس   ما اقدم يف قوله اعاا (م طعني إا الدا ) يف سورة القمر.  
قأأأا  الوائأأأدي وال غأأأوي وابأأأن عطيأأأة وصأأأائب ال  أأأاف:  أأأان امل أأأر ون جيتمعأأأون ئأأأو  النأأأيب صأأألق هللا عليأأأه وسأأألم  

ز ون ابملأأؤمنني، ويقولأأون: لأأئن دخأأم هأأؤالء اجلنأأة  مأأا يقأأو  حممأأد جلنأأدخل ا قأأ ل م ويسأأتمعون  المأأه وي ذبونأأه ويسأأت 
 ولي ونن لنا جي ا أ  ر با هلم. جلنز  هللا هذه الية. 

 وق م: اسم صع  (عند).  
ي م واقدمي الظرف علق (م طعني) لالهتمام به ين التعجيب من ئاهلم يف ئضرة النيب صلق هللا عليه وسألم أقأو  ملأا جأ 

 من الوقائة. 
 وموق  قوله (عن اليمني وعن ال ما ) م م موق  (قل ك) وموق  (م طعني). واملقصود:   رة اجل ات، أي واردين إليك.  
 والتعريل يف (اليمني) و (ال ما ) اعريل اجلنس أو اللل والالم عوا عن املضاف إليه.  
ا تفي بأأذ ر اليمأأأني وال أأما ، يهنمأأا اجل تأأأان اللتأأان يغلأأأب واملقصأأود يف ذ أأر اليمأأأني وال أأما : اإلئاطأأة ابجل أأأات جأأ 

 ئوهلما، وم له قو  قطري بن الفجاءة:          
 جلقد أراين للرمأاح دريئة                      من عن هي  مرة وأمامي يريد: من  م و ة.   
رقأأة مأن النأاس، اسأم بأوزن جعلأه. وأصأأله و (عأزين) ئأا  مأن (الأذين  فأروا). وعأأزين: مجأ  عأزة بتحفيأل الأزاي، وهأي الف 

عزوة بوزن  سوة، وليست بوزن عدة. وور  مج  عزة علق اإلحلاق جبم  املذ ر السامل علق غ  قياس وهو من ابب سنة 
 من  م اسم ثالثي ئذجت المه وعوا عن ا هاء التلنيث ومل ي سر م م عضة (للقطعة). 
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عاا (جما للذين  فروا ق لك م طعأني) إا قولأه (ونأة نعأيم) جيأوز أن ي أون اسأتعارة   يليأة شأ ه وهذا الرت يب يف قوله ا  
ئأأاهلم يف إسأأراع م إا النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم حبأأا  مأأن يضأأن مأأم االوتمأأا  لطلأأب اهلأأد  والتحصأأيم علأأق املغفأأرة 

 ال طال وا االهتداء مديه. ليدخلوا اجلنة ين ال لن أن ال يلتل ئو  النيب صلق هللا عليه وسلم إ
 واالستف ام علق هذا مستعمم يف أصم معناه ين التم يلية لري يف قمو  ال الم م  بقاء  لمااه علق ئقا ق ا.  
 وجيوز أن ي ون ال الم استف اما مستعمال يف التعجيب من ئا  إسراع م   ا ذي  م واست زا  م.  
ونة نعيم) بد  اشتما  عن مجلة (جمأا  الأذين  فأروا ق لأك م عطعأني) اليأة، ومجلة (أيطم   م امرئ من م أن يدخم   

ين التفاج م ئو  النيب صلق هللا عليه وسلم شلنه أن هون لطلب اهلد  والنجاة ج  ه ئاهلم حبأا  طأاليب النجأاة واهلأد  
 جلورد استف ام عليه. 

ق أأأم املسأأألمني، ججأأأاز أن ي أأأون االسأأأتف ام إن أأأارا  وئ أأأق املفسأأأرون أن امل أأأر ني قأأأالوا مسأأأت ز ني: وأأأن نأأأدخم اجلنأأأة 
لتظاهرهم ابلطم  يف اجلنة حبمم است زا  م علق خالف مرادهم علق طريقة ايسلوب احل أيم، أو ابلتع أ  بفعأم (يطمأ ) 

أبهنأأم عأأن التظأأاهر ابلطمأأ   مأأا يف قولأأه اعأأاا (مأأذر املنأأاجقون أن انأأز  علأأي م سأأورة ان أأئ م صأأا يف قلأأومم) أي يتظأأاهرون 
 مذرون. 

وأسأند الطمأأ  إا  أأم امأأرئ مأأن م دون أن يقأأا : أيطمعأأون أن يأأدخلوا اجلنأأة، اصأأويرا حلأأاهلم أبهنأأا ئأأا  مجاعأأة يريأأد  أأم  
 وائد من م أن يدخم اجلنة لتساوي م، يرون أنفس م سواء يف ذلك، جفي قوله ( م امرئ من م) اقوية الت  م مم. 

حلاهلم صا نيب عليه التم يم الت  مي ب لمة الأرد  وهأي ( أال) أي ال ي أون ذلأك.    ب  علق الت  م ما ي طم ما جرا 
 وذلك انتقا  من اجملاز إا احلقيقة ومن الت  م مم إا اوبيح م دجعا لتوهم من يتوهم أن ال الم السابق مل ي ن ي ما. 

 وهنا مت ال الم علق إث ات اجلزاء.  
[ علأق أن ن أد  خأ ا مأن م ومأا وأن 40أقسم برب امل ارق واملغأارب إان لقأادرون [ جال 39(إان خلقنا م با يعلمون  

[)  الم مسأتلنل اسأتئناجا ابتأدا يا لالنتقأا  مأن إث أات اجلأزاء إا االئتجأاج علأق إم أان ال عأث ل أ  ت م 41صس وقني 
بعيأأدا ونأأراه قري أأا) جأأاخلرب بقولأأه (إان  ال اع أأة علأأق إن أأاره، وهأأو اإلن أأار الأأذي ذ أأر إمجأأاال بقولأأه املتقأأدم آنفأأا (إهنأأم يرونأأه

 خلقنا م با ال يعلمون) مستعمم يف الزم معناه وهو إث ات إعادة خلق م بعد جنا  م. 
 ج ذا من  ام اخلطاب املووه إا النيب صلق هللا عليه وسلم. واملقصود منه أن ي لغ إا أمسا  امل ر ني  ما اقدم آنفا.  
 ان من نطفة ئىت صارت إنساان عاقال مناظرا ج ذلك نعيد خلقه ب يفية ال يعلموهنا. واملع : أان خلقنا اإلنس 
جما صدق (ما يعلمون) هو مأا يعلمأه  أم أئأد مأن أنأه  أون يف بطأن أمأه مأن نطفأة وعلقأة، ول أن م علمأوا هأذه الن ألة  

 وين آخر. ايوا جلهلاهم التعود ما عن التدبر يف داللت ا علق إم ان إعادة امل ون من ا بت 
وعد  عن أن يقا : إان خلقناهم من نطفة،  ما قا  يف آايت أخر  (إان خلقنا اإلنسان من نطفة أم اج) وقا  (أو مل  

ير اإلنسأان أان خلقنأاه مأن نطفأة جأ ذا هأم خصأيم م أني وضأرب لنأا مأ ال ونسأي خلقأه قأا  مأن ميأي العظأام وهأي رمأيم)، 
ملوصو  يف قوله (بأا يعلمأون) اووي أا للأت  م مأم إذ وأادلوا وعانأدوا، وعلأم وغ ها من آايت    ة، عد  عن ذلك إا ا

ما وادلوا جيه قا م أبنفس م وهم ال ي أعرون، ومنأه قولأه اعأاا (ولقأد علمأتم الن ألة ايوا جلأوال اأذ رون). و أان يف قولأه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



قأأا  يف اليأأة ايخأأر  (سأأ حان الأأذي خلأأق اعأأاا (بأأا يعلمأأون) إهأأاء إا أهنأأم خيلقأأون اخللأأق ال أأاين (بأأا ال يعلمأأون)  مأأا 
ايزواج  ل ا با ان ت ايرا ومن أنفس م وبا ال يعلمون) وقا  (ونن أئ م جيمأا ال اعلمأون) ج أان يف اخللأق ايو  سأر 

 ال يعلمونه. 
أهنأم خلقأوا  وقيء (إان خلقناهم) مو دا حبرف التل يد لتنزيل م جيما صدر من م من ال   ة ال اطلأة منزلأة مأن ال يعلمأون 

من نطفة و انوا معدومني، ج يل أئالوا إعادة خلق م بعد أن عدم بعض أوزا  م وبقي بعض ا   أا   هذه ال نايأة عأن 
إم ان إعادة اخللق ابلتصري( بذلك بقوله (جال أقسم برب امل ارق واملغارب إان لقادرون علق أن ن د  خ ا مأن م) مفرعأا 

 مون) والتقدير: ج ان لقادرون الية. علق قوله (إان خلقناهم با يعل
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 ومجلة (ال أقسم برب امل ارق) اخل معرتضة بني الفاء وما عطفته.   
والقسأأم ابه بعنأأوان ربوبيتأأه امل أأارق واملغأأارب معنأأاه: ربوبيتأأه العأأامل  لأأه ين العأأامل منحصأأر يف و أأات شأأروق ال أأمس  

 وغروما. 
ب) ابعت أار اعأدد مطأال  ال أمس ومغارمأا يف جصأو  السأنة جأ ن ذلأك مظ أر عجيأب مأن مظأاهر ومج  (امل ارق واملغأار  

القدرة اإلهلية واحل مة الرابنية لداللته من عظيم صن  هللا مأن ئيأث إنأه دا  علأق احلر أات احلاجأة ابل أمس الأيت هأي مأن 
ون ال أأأما  واجلنأأأوب مأأأ  أن ال أأأما  عظأأأيم املحلوقأأأات، ولأأأذلك مل يأأأذ ر يف القأأأرآن قسأأأم جب أأأة غأأأ  امل أأأرق واملغأأأرب د

 واجلنوب و تان م  وراتن عند العرب. أقسم هللا به علق سنة أقسام القرآن. 
 ويف إي ار امل ارق واملغارب ابلقسم برما رعي ملناس ة طلو  ال مس بعد غروما لتم يم اإلئياء بعد املوت.   
(جأال أقسأم صأا ا صأرون ومأا ال ا صأرون) يف سأورة احلاقأة،  واقدم القأو  يف دخأو  ئأرف النفأي مأ  (ال أقسأم) عنأد قولأه 

 وقوله (جال أقسم صواق  النجوم) يف سورة الواقعة. 
وقوله (علق أن ن د  خ ا من م) متمم معنيني: أوهلما وهو املناسب للسياق أن ي ون املع  علق أن ن دهلم خ ا مأن م،  

ليه اليوم. واخل ية يف اإلاقان والسرعة ووو ا وإمنا  ان خلقا أاقن مأن أي ن د  ذوايم خلقا خ ا من خلق م الذي هم ع
الن لة ايوا ينه خلق مناسب لعامل اخللود، و ان اخللق ايو  مناس ا لعامل التغ  والفناء، وعلق هذا الووه ي ون (ن د ) 

 ن دهلم واملفعو  ال اين (خ ا من م).  مضمنا مع : نعوا، وي ون املفعو  ايو   (ن د ) ضم ا م م ضم  (من م) أي
 و(من) افضيلية، أي خ ا يف اخللقة، والتفضيم ابعت ار اختالف زماين اخللق ايو  واخللق ال اين، أو اختالف عاملي ما.  
اه، واملعأأ  ال أأاين: أن ن أأد  هأأؤالء خبأأ  مأأن م، أي أبمأأة خأأ  مأأن م، واخل يأأة يف اإلهأأان، جي أأون (ن أأد ) علأأق أصأأم معنأأ 

وي ون مفعوله حمذوجا م م ما يف املع  ايو ، وي ون (خ ا) منصواب علق نز  اخلاجض وهو ابء ال دلية  قوله (است دلون 
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الأأذي هأأو أدىن ابلأأذي هأأو خأأ )، وي أأون هأأذا يديأأدا هلأأم أبن سيستلصأأل م وأييت بقأأوم آخأأرين  مأأا قأأا  اعأأاا (إن ي أأا 
 ا يست د  قوما غ  م   ال ي ونوا أم ال م). يذه  م وأيت خبلق وديد) وقوله (وإن اتولو 

 ويف هذا ا  يت للنيب صلق هللا عليه وسلم واذ   أبن هللا عامل حباهلم.  
وذيم بقوله (وما وأن صسأ وقني)، واملسأ وق مسأتعار للمغلأوب عأن أمأره، شأ ه ابملسأ وق ابحلل أة، أو ابملسأ وق يف السأ ،  

ذين اورتئأأوا السأأيئات أن يسأأ قوان سأأاء مأأا م مأأون)، ومنأأه قأأو  مأأرة بأأن عأأداء وقأأد اقأأدم يف قولأأه اعأأاا (أم ئسأأب الأأ
 الفقعسي:          

 لنك مل اس ق من الدهأر مأرة                      إذا أنت أدر ت الذي  نت اطلب يريد:  لنأك مل اغلأب إذ اأدار ت    
 أمرك وأدر ت طل تك. 

أي مأأا وأأن بعأأاوزين علأأق ذلأأك الت أأديم أبم أأال م  مأأا قأأا  يف سأأورة  و(علأأق أن ن أأد  أم أأال م) متعلأأق ب(مسأأ وقني)، 
 الواقعة (إان لقادرون علق أن ن د  أم ال م). 

[ يأأأوم خيروأأون مأأأن ايوأأداث سأأأراعا  أألهنم إا نصأأأب 42(جأأذرهم خيوضأأوا ويلع أأأوا ئأأىت يلقأأأوا يأأوم م الأأأذي يوعأأدون  
[) افريأأ  علأأق مأا اضأأمنه قولأأه (جمأأا 44ا يوعأأدون [ خاشأأعة أبصأأارهم اأأرهق م ذلأة ذلأأك اليأأوم الأأذي  أانو 43يوجضأون 

للذين  فروا ق لك م طعني) مأن إراديأم بفعل أم ذلأك وقأوهلم: إننأا نأدخم اجلنأة، االسأت زاء ابلقأرآن والنأيب صألق هللا عليأه 
دال  وأهنأم وسلم. وبعد إبطاله إمجاال وافصيال جر  عن ذلك أمر هللا رسوله برت  م للعلأم أبهنأم مل جيأد جأي م اهلأدي واالسأت

 مصرون علق العناد واملناواة. 
ومع  ايمر ابلرتك يف قوله (جذرهم) أنه أمر برتك ما أهم النيب صلق هللا عليه وسلم من عنادهم وإصرارهم علق ال فر م   

وضوح احلجج علق إث ات ال عث وملا  ان أ رب أس اب إعراض م وإصرارهم علق  فرهم هو خوضأ م ولعأ  م  أ  بأه عأن 
 عراا بقوله (خيوضوا ويلع وا). اإل
ججملة (خيوضوا) ومجلة (ويلع وا) ئاالن من الضم  الظاهر يف قوله (جذرهم). والك احلا  قيد لرمر يف قوله (جذرهم).  

 والتقدير: جذر خوض م ولع  م وال حتزن لعنادهم وإصرارهم. 
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فعأأم إا الأأذات. واملأأراد اوو أأه إا بعأأض أئواهلأأا الأأيت هلأأا اختصأأاص واعديأأة جعأأم (ذر) إا ضأأم هم مأأن ق يأأم اووأأه ال  

بأأذلك الفعأأم، م أأم قولأأه اعأأاا (ئرمأأت علأأي م امليتأأة) أي ئأأرم علأأي م أ ل أأا، وقولأأه (وإن لمعأأوا بأأني ايختأأني) أي أن 
اعأاا (جأذرهم ئأىت  لمعو ا معأا يف عصأمة ن أاح واالعتمأاد يف هأذا علأق قرينأة السأياق  مأا يف اليتأني املأذ وراني وقولأه

يالقوا يوم م الذي جيه يصعقون) يف سورة الطور، أو علق ذ ر ما يد  علأق ئالأة خاصأة م أم قولأه (خيوضأوا ويلع أوا) يف 
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هذه الية، جقد ي ون املقدر خمتلفأا  مأا يف قولأه اعأاا (إمنأا اخلمأر وامليسأر واينصأاب وايزالم روأس مأن عمأم ال أيطان 
 اوتن وا شرب اخلمر والتقامر ابمليسر وع ادة اينصاب واالستقسام ابيزالم. جاوتن وه) إذ التقدير: ج

وهأأذا االسأأأتعما  هأأأو املعنأأون يف أصأأأو  الفقأأأه اضأأاجة التحليأأأم والتحأأأرمي إا ايعيأأان، أو إسأأأناد التحأأأرمي والتحليأأأم إا   
 مم خالجا لل رخي وبعض ال اجعية. ايعيان، ولوضوح داللة ذلك علق املراد مل يعده مج ور علماء ايصو  من ق يم اجمل

وقأأد يتوسأأم مأأن ايمأأر ابلأأرتك إا ال نايأأة عأأن التحقأأ  وقلأأة اال أأرتاث  قأأو     أأة أخأأت عمأأرو بأأن معأأد ي أأرب ال أأب  
 أخاها عمرا لرخذ ب لر أخيه ع د هللا و ان قد قتم:          

غأأ  شأأأرب ملطعأأم ومأأا يف هأأأذه اليأأة مأأن ذلأأأك ود  عنأأك عمأأرا ان عمأأأرا مسالأأأم                      وهأأم بطأأأن عمأأرو   
 ايسلوب أي ال ا رتث مم ج هنم دون أن اصرف  تك يف شلهنم م م قوله اعاا (جال اذهب نفسك علي م ئسرات). 

ومأأذا اعلأأم أن قولأأه اعأأاا (جأأذرهم) ال عالقأأة لأأه حب أأم القتأأا ، وال هأأو مأأن املوادعأأة وال هأأو منسأأو  آبايت السأأيل  مأأا  
 املفسرين. او ه بعض 

 واخلوا: ال الم ال   ، واملراد خوض م يف القرآن وشلن النيب صلق هللا عليه وسلم واملسلمني.  
واللعب: اهلز  واهلزء وهو لع  م يف القي الدعوة اإلسالمية وخروو م عن ئدود التعقم واجلد يف ايمر الستطارة رشدهم  

 ئسدا وغيظا وئنقا. 
وأأواب ايمأأر للم الغأأة يف ارا أأاط خوضأأ م ولعأأ  م بقلأأة اال أأرتاث مأأم إذ مقتضأأق وزمأأه يف ووأأزم (خيوضأأوا ويلع أأوا) يف  

اجلواب أن يقدر: أن اذرهم خيوضوا ويلع وا، أي يستمروا يف خوض م ولع  م وذلك ال يض ك، وم م هأذا اجلأزم   أ  وأو 
سأأأ ون) ووأأو (قأأأم لع أأادي يقولأأأوا الأأيت هأأأي (قأأم للأأذين آمنأأأوا يغفأأروا للأأأذين ال يروأأون أايم هللا ليجأأأزي قومأأا صأأأا  أأانوا ي 

أئسأن). وبعأض املفسأرين والنحأأويني جيعأم أم أاهلم قزومأأا بأالم ايمأر مقأدرة علأأق أن ذلأك مقأو  القأأو  وهأو يفيأد ن تأأة 
 امل الغة. 

علق و(ئىت) متعلقة ب(ذرهم) ملا جيه من مع ، أم ل م وانتظرهم، ج ن اليوم الذي وعدوه وهو يوم الن ور ئني جيازون  
 است زا  م و فرهم، جال ي ون غاية  (خيوضوا ويلع وا) والغاية هنا  ناية عن دوام ار  م. 

 وإضاجة (يوم) إا ضم هم يدىن مالبسة.  
 وقرأ اجلم ور (يالقوا) أبلل بعد الالم من املالقاة. وقرأه أبو وعفر بدون ألل من اللقاء.  
جلم أور وهأو قأاز مأن و تأني ين اليأوم ال يلقأق وال يلقأق. وعلأق قأراءة أيب واللقاء: قاز علأق  أم اقأدير: جعلأق قأراءة ا 

 وعفر وهو قاز من و ة وائدة ين اللقاء إمنا يق  بني الذوات. 
 و(يوم خيروون من ايوداث) بد  من (يوم م) ليس ظرجا.  
 واخلروج: بروز أوسادهم من ايرا.  
  ناء للفاعم. وقرأه أبو ب ر عن عاصم بضم ا علق ال ناء للمفعو . وقرأ اجلم ور (خيروون) بفت( التحتية علق ال 
 وايوداث: مج  ودث بفتحتني وهو القرب، والقرب: ئف  جيعم ملواراة امليت.  
 وضم  (خيروون) عا د إا امل ر ني املحرب عنه ابيخ ار السابقة. ومجيع م قد دجنوا يف ق ور أو وضعوا يف قليب بدر.  
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 ( جس ون: الصنم، ويقا : نصب بضمتني، وووه اسميته نص ا أنه ينصب للع ادة، قا  ايع ق:          والنصب بفت 
وذا النصأأب املنصأأوب ال انسأأ نه                      وال اع أأد ال أأيطان وهللا جاع أأأدا و(يوجضأأون) مضأأار  أوجأأض، إذا   

يأأوم القيامأأة إا احل أأر اسأأراع م يف الأأدنيا إا ايصأأنام أسأر  وعأأدا يف سأأ ه، أي  أألهنم ذاه أأون إا صأأنم، شأأ ه إسأراع م 
لزايريا ين هلذا اإلسأرا  اختصاصأا مأم، ويف هأذا الت أ يه إدمأاج لتفظيأ  ئأاهلم يف ع أادة ايصأنام وإهأاء إا أن إسأراع م 

 يوم القيامة إسرا  د ، ودج  وزاء علق إسراع م لرصنام. 
 الصاد. وقرأه ابن عامر وئفص عن عاصم بضم النون والصاد.  وقرأ اجلم ور (نصب) بفت( النون وس ون 
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وخ و  ايبصار استعارة للنظر إا أسفم من الذ ،  ما قا  اعاا (ينظرون مأن طأرف خفأي) وقأا  (خ أعا أبصأارهم   

 ن. خيروون من ايوداث  لهنم وراد منت ر). وأصم اخل و : ض ور الطاعة أو املحاجة علق اإلنسا
 والرهق: الغ يان، أي التغطية بساار، وهو استعارة هنا ين الذ  ال اغ ق.  
ومجلة (ذلك اليوم الذي  انوا يوعدون) جذل ه ملا اضمنته السورة يف أو  أغراضأ ا مأن قولأه (بعأذاب واقأ ) إا قولأه (يف  

لأذي يوعأدون). وجي أا حمسأن رد العجأز يوم  ان مقداره) الايت، وهي مفيدة م  ذلك أت يأد مجلأة (ئأىت يالقأوا يأوم م ا
 علق الصدر. 

 بسم هللا الرمحن الرئيم  
 سورة نوح  
مأأذا االسأأم مسيأأت هأأذه السأأورة يف املصأأائل و تأأب التفسأأ ، وارمج أأا ال حأأاري يف  تأأاب التفسأأ  مأأن صأأحيحه برتمجأأة  

 رتمذي يف وامعه. (سورة إان أرسلنا نوئا). ولعم ذلك  ان ال ا   يف  الم السلل ومل يرتوم هلا ال
 وهي م ية ابالافاق.  
 وعدت ال ال ة والس عني يف ارايب نزو  السور، نزلت بعد نزو  أربعني آية من سورة النحم وق م سورة الطور.   
وعأد العأادون ابملدينأأة وم أة آي أا ثالثأأني آيأة، وعأدها أهأأم ال صأرة وال أام اسأأعا وع أرين آيأة، وعأأدها أهأم ال وجأة لأأاان  

 ية. وع رين آ
  
 أغراض ا  
أعظم مقاصد السورة ضرب امل م للم ر ني بقوم نوح وهم أو  امل ر ني الذين سلط علي م عقاب يف الدنيا، وهو أعظم  

 عقاب أع  الطوجان. ويف ذلك   يم حلا  النيب صلق هللا عليه وسلم م  قومه حباهلم. 
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 ون ذ ع ادة ايصنام وإنذاره قومه بعأذاب ألأيم واسأتدالله هلأم وجي ا افصيم     من دعوة نوح عليه السالم إا اوئيد هللا 
 ب دا   صن  هللا اعاا واذ  هم بيوم ال عث. 

 واصميم قومه علق عصيانه وعلق اصل  م يف شر  م.  
 واسمية ايصنام اليت  انوا يع دوهنا.  
 ودعوة نوح علق قومه ابالستئصا .  
 وأشارت إا الطوجان.  
 ملغفرة له وللمؤمنني، وابلت ار لل اجرين  ل م. ودعاء نوح اب 
 وختلم ذلك إدماج وعد املطيعني بسعة ايرزاق وإ  ار النسم ونعيم اجلنة.  
[) اجتتأاح ال أالم ابلتو يأد لالهتمأام ابخلأرب إذ 1(إان أرسلنا نوئا إا قومه أن أنذر قومك من ق م أن أياي م عأذاب ألأيم  

وال دجأأ  شأأك عأأن مأأرتدد يف هأذا ال أأالم. و  أأ ا مأأا يفتأت( بلغأأاء العأأرب أو  ال أأالم حبأأرف  لأيس املقأأام لأأرد إن أأار من أر،
التو يد هلذا الغرا ورصا وعلوا (إن) داخلأة علأق ضأم  ال ألن يف وأو قولأه اعأاا (إنأه مأن سأليمان وإنأه بسأم هللا الأرمحن 

 الرئيم أن ال اعلوا علي) الية. 
 آ  عمران. واقدم أن هذا االسم غ  عريب، وأنه م تق من مادة النوح.  وذ ر نوح عليه السالم مضق يف سورة 
و(أن أنذر قومك) إا آخره هو مضأمون مأا أرسأم بأه نأوح إا قومأه، ف(أن) افسأ ية يهنأا وقعأت بعأد (أرسألنا). وجيأه  

 م إذ ع أدوا ايصأنام ومل مع  القو  دون ئروجه. ومع  (من ق م أن أياي م عذاب أليم) أنه خيوج م غضب هللا اعاا علأي
يتقأأوا هللا ومل يطيعأأوا مأأا وأأاءهم بأأه رسأأوله، جأألمره هللا أن ينأأذرهم عأأذااب أياأأي م مأأن هللا لي أأون إنأأذاره مقأأدما علأأق ئلأأو  
العذاب. وهذا يقتضي أنه أمأر أبن يعلم أم مأذا العأذاب، وأن هللا وقتأه صأدة بقأا  م بعأد ال أرك بعأد إبأالد نأوح إلأي م مأا 

مدة يق  اإلبأالد يف م ل أا، جحأذف متعلأق جعأم (أنأذر) لداللأة مأا أييت بعأده مأن قولأه (أن اع أدوا هللا وااقأوه أرسم به يف 
 وأطيعون). 

 وئرف (من) زا د للتو يد، أي ق م أن أياي م عذاب ج ي ق لية مؤ دة وأت يدها ابعت ار حتقيق ما أضيل إليه (ق م).  
ايرا يومئأأأذ، إذ ال يووأأأد غأأأ هم علأأأق ايرا  مأأأا هأأأو ظأأأاهر ئأأأديث  و(قأأأوم نأأأوح) هأأأم النأأأاس الأأأذين  أأأانوا عأأأامرين 

 ال فاعة وذلك صري( ما يف التوراة. 
 والقوم: اجلماعة من الناس الذين جيمع م موطن وائد أو نسب وائد برواهلم ونسا  م وأطفاهلم.  
مأن م وهأم بأني أبنأاء لأه وأنسأ اء  وإضاجة (قوم) إا ضم  (نوح) ينأه أرسأم إلأي م جل أم مزيأد اختصأاص بأه، وينأه وائأد 

 ج ضاجت م إا ضم ه اعريل هلم إذ مل ي ن هلم اسم خاص من أمساء ايمم الواقعة من بعد. 
وعد  عن أن يقا  له: أنذر الناس إا قوله (أنذر قومك) إهلااب لنفس نوح لي ون شديد احلرص علق ما جيأه جنأايم مأن  

 تأأه، وهأأم عأأدد ا أأون ابلتوالأأد يف بأأ  آدم يف مأأدة سأأتما ة سأأنة مأأن ئلأأو  وأأنس العأأذاب، جأأ ن جأأي م أبنأأاءه وقرابتأأه وأئ
 اإلنسان علق ايرا. ولعم عددهم يوم أرسم نوح إلي م ال يتجاوز بضعة آالف. 
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وأأأم [ يغفأأأر ل أأأم مأأأن ذنأأأوب م ويأأأؤخر م إا أ3[ أن اع أأأدوا هللا وااقأأأوه وأطيعأأأون 2(قأأأا  اي قأأأوم إين ل أأأم نأأأذير م أأأني   

[) مل اعطل مجلة (قا  اي قأوم) ابلفأاء التفريعيأة علأق مجلأة (أرسألنا نوئأا إا قومأه) يهنأا يف معأ  ال يأان جلملأة 3مسمق 
(أنذر قومك) لداللت ا علق أنه أنذر قومه صا أمره هللا أن يقوله هلم، وإمنا أدمج جيه جعم قو  نوح للداللة علق أنأه أمأر أن 

 درة نوح إلنذار قومه يف ئني بلود الوئي إليه من هللا أبن ينذر قومه. يقو  جقا ، ان ي ا علق م ا
ولك أن لعل ا استئناجا بيانيا جلواب سؤا  السام  أن يسل  ماذا جعم نأوح ئأني أرسأم هللا إليأه (أن أنأذر قومأك)، و أا  

 متقارابن. 
قومه،   يد لق و  نصحه إذ ال يريد الروم لقومه  واجتتاح دعواه قومه ابلنداء لطلب إق ا  أذهاهنم، ونداةهم بعنوان: أهنم 

 إال ما يريد لنفسه. واصدير دعواه حبرف التو يد ين املحاط ني يرتددون يف اخلرب. 
والنذير: املنذر غ  وار علق القياس، وهو م م ب  ، وم م ئ يم صعأ  حم أم، وألأيم صعأ  مأؤمل، ومسيأ  صعأ  مسأم ،   

 رب:          يف قو  عمرو بن معد ي 
أمن رمانة الداعي السمي  وقد اقدم يف أو  سورة ال قرة عند قوله (ومل عذاب أليم). وئذف متعلق (نذير) لداللة قولأه   

 (أن اع دوا هللا وااقوه وأطيعون) عليه. والتقدير: إين ل م نذير بعذاب أليم إن مل اع دوا هللا ومل اتقوه ومل اطيعوين. 
ي ون من أابن املتعدي الذي قرده ابن، أي موضأ( أو مأن أابن القاصأر، الأذي هأو مأرادف ابن اجملأرد،  وامل ني: جيوز أن 

أي نذير واض( ل م أين نذير، يين ال أوت  من دعوا م جا دة من متا  لدنيا وإمنا جا دة ذلأك ل أم، وهأذا م أم قولأه يف 
 العامني جااقوا هللا وأطيعون). سورة ال عراء (وما أسلل م عليه من أور إن أورس إال علق رب 

 واقدمي (ل م) علق عامله وهو (نذير) لالهتمام بتقدمي ما دلت عليه الالم من  ون النذارة لفا ديم ال لفا داه.  
ججم  يف صدر دعواه مخسة مؤ دات، وهي: النداء، ووعأم املنأاد  لفأ  (اي قأوم) املضأاف إا ضأم ه، واجتتأاح  المأه  

 وتالب الم التعليم، واقدمي قرورها. حبرف التل يد، وا
و(أن) يف (أن اع أأدوا) افسأأ ية ين وصأأل (نأأذير) جيأأه معأأ  القأأو  دون ئروجأأه، وأمأأرهم بع أأادة هللا يهنأأم أعرضأأوا عن أأا  

ونسأأأأوها ابلأأأأتمحض يصأأأأنام م، و أأأأان قأأأأوم نأأأأوح م أأأأر ني  مأأأأا د  عليأأأأه قولأأأأه اعأأأأاا يف سأأأأورة يأأأأونس (جأأأألمجعوا أمأأأأر م 
  ان   يم ئا  امل ر ني من العرب حبا  قوم نوح   يال اتما.   وشر اء م). وبذلك

وااقاء هللا ااقاء غض ه، ج أذا مأن اعليأق احل أم ابسأم الأذات. واملأراد: ئأا  مأن أئأوا  الأذات مأن ابب (ئرمأت علأي م  
اهم إليأه مأن التوئيأأد امليتأة) أي أ ل أا، أي أبن يعلمأوا أنأه ال يرضأأق لع أاده ال فأر بأه. وطأأاعت م لنأوح هأي امت أاهلم ملأأا دعأ

وقد قا  املفسرون: مل ي ن يف شريعة نوح إال الدعوة إا التوئيد جليس يف شريعته أعما  اطلب الطاعة جي ا ل ن مل ختأم 
شريعة إهلية من حترمي الفوائش م م قتم اينفس وسلب ايموا ، جقولأه (يغفأر ل أم مأن ذنأوب م) ينصأرف ابدئ ذي بأدء 

 ا وسجودا. إا ذنوب اإلشراك اعتقاد
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ووزم (يغفر ل م من ذنوب م) يف وواب ايوامر ال الثأة (اع أدوا هللا وااقأوه وأطيعأون)، أي إن افعلأوا ذلأك يغفأر هللا ل أم  
 من ذنوب م. وهذا وعد خب  الخرة. 

لأأي وئأأرف (مأأن) زا أأد للتو يأأد)، وهأأذا مأأن زايدة (مأأن) يف اإلجيأأاب علأأق رأي   أأ  مأأن أهأأة النحأأو م أأم اخلفأأش وأيب ع 
الفارسي وابن و  من ال صريني وهو قو  ال سا ي ومجي  واة ال وجة. جيفيد أن اإلهان جيب ما ق له يف شريعة نأوح م أم 

 شريعة اإلسالم. 
وجيأأوز أن ا أأون (مأأن) للت عأأيض، عنأأد مأأن أث أأت ذلأأك وهأأو اختيأأار التفتأأزاين، أي يغفأأر ل أأم بعأأض ذنأأوب م، أي ذنأأوب  

ان يف شر  نوح ال يقتضي مغفرة مجي  الذنوب السابقة، ولأيس يلأزم  اثأم ال أرا   يف مجيأ  اإلشراك وما معه، جي ون اإله
ايئ ام الفرعية، ومغفرة الذنوب من افاري  الدين وليست مأن أصأوله. وقأا  ابأن عطيأة: معأ  الت عأيض: مغفأرة الأذنوب 

 مم علق أوامر ومن يات عملية جي ون ذ ر السابقة دون ما يذن ون من بعد. وهذا يتم ومسن إذا قدران أن شريعة نوح ا
 (من) الت عيضية اقتصادا يف ال الم ابلقدر احملقق. 
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وأمأأا قولأأه (يأأؤخر م إا أوأأم مسأأمق) ج أأو وعأأد خبأأ  دنيأأوي يسأأتوي النأأاس يف رغ تأأه، وهأأو طأأو  ال قأأاء ج نأأه مأأن الأأنعم   

علأأق مأأا يف احليأأاة مأأن عأأوارا وم أأدرات. وهأأذا انمأأوس وعلأأه هللا العظيمأة ين يف و لأأة اإلنسأأان ئأأب ال قأأاء يف احليأأاة 
 اعاا يف و لة اإلنسان لتجري أعما  الناس علق ما يعني علق ئف  النو . قا  املعري:          

و م يريد العأيش والعأيش ئتفأه                      ويسأتعذب اللأذات وهأي مسأام والتألخ : ضأد التعجيأم، وقأد أطلأق   
  علق التمديد والتوسي  من أوم ال يء. التلخ 

وقأأد أشأأعر وعأأده إايهأأم ابلتأألخ  أنأأه أتخأأ  قمأأوع م، أي قمأأو  قومأأه ينأأه وعأأم وأأزاء ل أأم مأأن ع أأد هللا مأأن م وااقأأاه  
وأطا  الرسو ، جد  علق أنه أنذرهم يف خال  ذلك ابستئصأا  القأوم  ل أم، وأهنأم  أانوا علأق علأم بأذلك  مأا أشأار إليأه 

أنذر قومك من ق م أن أياي م عذاب أليم)  ما اقدم آنفا، و ما يفسره قوله اعاا يف سورة هود (ويصن  الفلك  قوله (أن
و لما مر عليه مر من قومه سحروا منه) أي سحروا من ايمر الذي يصن  الفلك للوقايأة منأه. وهأو أمأر الطوجأان، جتعأني 

ويأأؤخر القأأوم  ل أأم إا أوأأم مسأأمق وهأأو آوأأا  إشحاصأأ م وهأأي  أن التأألخ  املأأراد هنأأا هأأو عأأدم استئصأأاهلم. واملعأأ :
 متفاواة. 

وايوم املسمق: هو ايوم املعأني بتقأدير هللا عنأد خلقأه  أم أئأد منأه، جأالتنوين يف (أوأم) للنوعيأة، أي اجلأنس، وهأو   
لعمأأر) ومعأأ  صأأادق علأأق آوأأا  متعأأددة بعأأدد أصأأحاما  مأأا قأأا  اعأأاا (ومأأن م مأأن يتأأوىف ومأأن م مأأن يأأرد إا أرذ  ا

 (مسمق) أنه حمدد معني وهو ما يف قوله اعاا (وأوم مسمق عنده) يف سورة اينعام. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



جايوأأم املسأأمق: هأأو عمأأر  أأم وائأأد، املعأأني لأأه يف سأأاعة خلقأأه امل أأار إليأأه يف احلأأديث  أن امللأأك يأأؤمر ب تأأب أوأأم  
 االختالط بني أصحاب الوا . املحلوق عندما ينفخ جيه الروح  ، واستع ت التسمية للتعيني ل  ه عدم 

 واملع : ويؤخر م جال يعجم اهال  م مجيعا جيؤخر  م أئد إا أوله املعني له علق افاوت آواهلم.  
جمع  هذه الية نظ  مع  آية سورة هود (وأن استغفروا رب م   اوبأوا إليأه هأتع م متاعأا ئسأنا إا أوأم مسأمق) وهأي  

 ه وسلم. علق لسان حممد صلق هللا علي
[) متمأأأم أن ا أأأون هأأذه اجلملأأأة اعلأأأيال لقولأأه (ويأأأؤخر م إا أوأأأم 4(إن أوأأم هللا إذا وأأأاء ال يأأؤخر لأأأو  نأأأتم اعلمأأون  

مسمق)، أي اعليال للربط الذي بني ايمر ووزا أه مأن قولأه (أن اع أدوا هللا) إا قولأه (ويأؤخر م) اخل ين الأربط بأني ايمأر 
 اع دوا هللا وال اتقوه وال اطيعوين ال يغفر ل م وال يؤخر م إا أوم مسأمق، جعلأم هأذا وووابه يعطي صف ومه مع : إن ال

الأأربط والأأتالزم بأأني هأأذا ال أأرط املقأأدر وبأأني وزا أأه جبملأأة (إن أوأأم هللا إذا وأأاء ال يأأؤخر)، أي أن الوقأأت الأأذي عينأأه هللا 
 م علأق ال أرك ال يأنفع م اإلهأان سأاعتئذ،  مأا قأا  حللو  العذاب ب أم إن مل اع أدوه ومل اطيعأون إذا وأاء إابنأه ابسأتمرار 

اعاا (جلوال  انت قرية آمنت جنفع ا إهاهنأا إال قأوم يأونس ملأا آمنأوا   أفنا عأن م عأذاب اخلأزي يف احليأاة الأدنيا ومتعنأاهم 
 إا ئني)، جي ون هذا ئ ا علق التعجيم بع ادة هللا واقواه. 

وأاء ال يأؤخر) غأ  ايوأم الأذي يف قولأه (ويأؤخر م إا أوأم مسأمق) ويناسأب جايوم الأذي يف قولأه (إن أوأم هللا إذا  
ذلأك قولأه عق أه (لأأو  نأتم اعلمأون) املقتضأأي أهنأم ال يعلمأون هأذه احلقيقأأة املتعلقأة آبوأا  ايمأأم املعينأة الستئصأاهلم، وأمأأا 

ة (أوم) إا اسم اجلاللة يف قوله عدم أتخ  آوا  ايعمار عند ئلوهلا جمعلوم للناس م  ور يف  الم ايولني. ويف إضاج
(إن أوم هللا إذا واء ال يؤخر) إهاء إا أنأه لأيس ايوأم املعتأاد بأم هأو أوأم عينأه هللا إنأذارا هلأم ليؤمنأوا ابه. ومتمأم أن 
ا أأون اجلملأأة اسأأتئناجا بيانيأأا انشأأئا عأأن حتديأأد غايأأة أتخأأ هم إا أوأأم مسأأمق جيسأأل  السأأام  يف نفسأأه عأأن علأأة ان يأأة 

  هم أبوم آخر جي ون أوم هللا غ  ايوم الذي يف قوله (إا أوم مسمق). أتخ
 وإضاجته إا هللا إضاجة   ل، أي ايوم الذي عينه هللا وقدره ل م أئد.  
ومذا اعلم أنه ال اعارا بني قوله (ويؤخر م إا أوم مسمق) وبأني قولأه (إن أوأم هللا إذا وأاء ال يأؤخر) إمأا الخأتالف  

فظي (ايوم) يف قوله (إا أوم مسمق) وقوله (إن أوم هللا إذا واء ال يؤخر)، وإما الختالف معنيي التلخ  يف املراد بل
 قوله (إذا واء ال يؤخر) جانف ت و ة التعارا. 

   
 

 4571صفحة : 
 
عتزلأأأة يف هأأأم أمأأا مسأأأللة أتخأأأ  الوأأأا  والأأأزايدة يف ايعمأأأار والأأأنقص من أأا واوئيأأأد ايوأأأم عنأأأدان واضأأأطراب أقأأأوا  امل  

لإلنسأأان أوأأأم وائأأد أو أوأأأالن جتلأأك قضأأأية أخأأر  اأأأرا ط أبصأألني: أصأأأم العلأأم اإلهلأأأي صأأا سأأأي ون، وأصأأم اقأأأدير هللا 
 لرس اب واراب مس  ايا علي ا. 
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جلما ما يف علم هللا جال يتغ  قا  اعاا (وما يعمر من معمأر وال يأنقص مأن عمأره إال يف  تأاب) أي يف علأم هللا، والنأاس  
 يطلعون علق ما يف علم هللا.  ال
وأما ووود ايس اب  ل ا  لس اب احلياة، واراب مس  ايا علي ا جيتغ  اجياد هللا مغ ات مل ا ن مووودة إ راما لأ عض  

ع اده أو إهانة ل عض آخر. ويف احلديث  صدقة املرء املسلم ازيد يف العمر  . وهو ئديث ئسن مق و . وعن علأي عأن 
 عليأأه وسأألم  مأأن سأأره أن هأأد يف عمأأره جليتأأق هللا وليصأأم رمحأأه  . وسأأنده ويأأد، جهوأأا  ايعمأأار احملأأددة النأأيب صأألق هللا

ابلزمان أو صقدار قوة ايعضاء واناسب ئر ت ا قابلة للأزايدة والأنقص. وآوأا  العقأوابت اإلهليأة احملأددة حبصأو  ايعمأا  
  وهأي مأا صأدق قولأه (إن أوأم هللا إذا وأاء ال يأؤخر) وقأد قأا  املعاقب علي ا بوقت قص  أو جيه م لة غ  قابلأة للتألخ

هللا اعاا (هحو هللا ما ي اء وي  ت وعنده أم ال تاب) علق أظ أر التألويالت جيأه ومأا يف علأم هللا مأن ذلأك ال خيأالل مأا 
 مصم يف اخلارج. 

وأاهلم وبتلخ هأا يت أني أن قأد اقأرر يف جالذي رغب نوح قومه جيه هأو سأ ب أتخأ  آوأاهلم عنأد هللا جلأو جعلأوه أتخأرت آ  
علم هللا أهنم يعملون ما يدعوهم إليه نوح وأن آواهلم اطأو ، وإذ مل يفعلأوه جقأد   أل للنأاس أن هللا علأم أهنأم ال يفعلأون 

ر إا ما دعاهم إليه نوح وأن هللا قاط  آواهلم، وقد أشار إا هذا املع  قو  النيب صلق هللا عليه وسلم  اعملوا ج م ميسأ
ما خلق إليه  ، وقد استعصق ج م هذا علق   أ  مأن النأاس جحلطأوا بأني مأا هأو مقأرر يف علأم هللا ومأا أظ أره قأدر هللا يف 

 اخلارج الووودي. 
ويف إقحام جعم ( نتم) ق م (اعلمون) إيذان أبن عمل م بذلك املنتفي لوقوعه شأرطا حلأرف (لأو) حمقأق انتفأاةه  مأا بينأاه  

  ان للناس عج ا أن أوئينا إا روم من م) يف سورة يونس. يف قوله اعاا (أ
 ووواب (لو) حمذوف د  عليه قوله (ال يؤخر). والتقدير: ييقنتم أنه ال يؤخر.  
[) وأأرد جعأأم (قأأا ) هنأأا، مأأن العأأاطل ينأأه 6[ جلأأم يأأزدهم دعأأا ي إال جأأرارا 5(قأأا  رب إين دعأأوت قأأومي لأأيال وهنأأارا  

لأأه (أنأأذر قومأأك) عومأأم معاملأأة اجلأأواب الأأذي يتلقأأق بأأه ايمأأر علأأق الفأأور علأأق طريقأأة  ئ ايأأة وأأواب نأأوح عأأن قأأو  هللا
احملأاورات الأيت اقأأدمت يف قولأه اعأاا (قأأالوا ألعأم جي أا مأأن يفسأد جي أا) يف سأأورة ال قأرة، ان ي أا علأأق م أادرة نأوح ابأأالد 

أيسأأه مأأن م، ججعأأم مراوعتأأه ربأأه بعأأد مأأدة  الرسأالة إا قومأأه و أأام ئرصأأه يف ذلأأك  مأأا أجأأاده قولأأه (لأأيال وهنأارا) وئصأأو 
مستفادة من قوله (ليال وهنارا) صنزلة املراوعة يف املقام الوائد بني املتحاورين. ولك أن لعم مجلة (قا  رب) اخل مستلنفة 

  مأ  زايدة استئناجا بيانيا ين السام  يرتقب معرجة ماذا أواب قوم نوح دعواه ج ان يف هذه اجلملأة بيأان مأا يرتق أه السأام
 مراوعة نوح ربه اعاا. 

وهأأذا اخلأأرب مسأأتعمم يف الزم معنأأاه وهأأو ال أأ اية والتم يأأد لطلأأب النصأأر علأأي م ين املحاطأأب بأأه عأأامل صأأدلو  اخلأأرب.  
 وذلك ما سيفضي إليه بقوله (وقا  نوح رب ال اذر علق ايرا من ال اجرين دايرا) الايت. 

ظ أأار او لأأه علأأق هللا، وانتصأأار هللا لأأه، واإلايأأان علأأق م مأأات مأأن العأأربة بقصأأته، وجا أأدة ئ ايأأة مأأا انوأأق بأأه نأأوج ربأأه إ 
 (أن أنذر قومك) اخل.  -1بتلوين حل اية أقواله وأقوا  قومه وقو  هللا له. والك لان مقاالت هي: 

 (قا  اي قوم إين ل م نذير م ني) اخل.  -2 
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 (قا  رب إين دعوت قومي) اخل.  -3 
 وا رب م) اخل. (جقلت استغفر  -4 
 (قا  نوح رب إهنم عصوين) اخل.  -5 
 (وال ازد الظاملني إال ضالال) اخل.  -6 
 (وقا  نوح رب ال اذر علق ايرا) اخل.  -7 
 (رب اغفر يل) اخل.  -8 
لأذي ووعم دعواه مظروجة يف زم  الليم والن ار للداللة علق عدم اهلوادة يف ئرصه علق إرشادهم، وأنأه يرتصأد الوقأت ا 

يتوسم أهنم يف أقرب إا ج م دعواه من م يف غ ه، من أوقات الن اط وهي أوقات الن ار، ومن أوقات اهلدو ورائة ال أا  
 وهي أوقات الليم. 

   
 

 4572صفحة : 
 
منأأه،  ومعأأ  (مل يأأزدهم دعأأا ي إال جأأرارا) أن دعأأا ي هلأأم أبن يع أأدوا هللا وبطأأاعت م يل مل يأأزدهم مأأا دعأأويم إليأأه إال بعأأدا  

 جالفرار مستعار لقوة اإلعراا، أي جلم يزدهم دعا ي إايهم قراب با أدعوهم إليه. 
واست ناء الفرار من عموم الزايدات است ناء منقط . والتقأدير: جلأم يأزدهم دعأا ي قأراب مأن اهلأد  ل أن زادهأم جأرارا  مأا يف  

 . قوله اعاا ئ اية عن صاحل عليه السالم (جما يزيدون  غ  ختس )
 وإسناد زايدة الفرار إا الدعاء قاز ين دعاءه إايهم  ان س  ا يف ازايد إعراض م وقوة  س  م ب ر  م.  
وهذا من ايسلوب املسمق يف علم ال دي  أت يد املدح صا ي  ه الذم، أو أت يد ال أيء صأا ي أ ه ضأده، وهأو هنأا أت يأد  

 ا. إعراض م امل  ه ابالبتعاد بصورة ا  ه ضد اإلعرا
 وملا  ان جرارهم من التوئيد اثبتا هلم من ق م  ان قوله (مل يزدهم دعاءي إال جرارا) من أت يد ال يء صا ي  ه ضده.  
 واصدير  الم نوح ابلتل يد إلرادة االهتمام ابخل .  
[) ( لمأا) مر  أة 7 ارا (وإين  لما دعويم لتغفر هلم وعلوا أصابع م يف آذاهنم واستغ أوا ثيأامم وأصأروا واسأت ربوا اسأت  

من  لمتني  لمة ( م) وهي اسم يد  علق استغراق أجراد ما اضاف هي إليه، و لمة (ما) املصدرية وهي ئرف يفيد أن 
اجلملأة بعأأده يف أتويأأم مصأأدر. وقأأد يأأراد بأأذلك املصأأدر زمأأان ئصأوله جيقولأأون (مأأا) ظرجيأأة مصأأدرية يهنأأا ان  أأة عأأن اسأأم 

 الزمان. 
يظ روا خميلة من اإلصغاء إا دعواأه ومل يتحلفأوا عأن اإلعأراا والصأدود عأن دعواأه طرجأة عأني، جلأذلك  واملع : أهنم مل  

واء ب لمة ( لما) الدالة علق مشو   م دعوة من دعوااه مقرتنة بأدال م الصأد عن أا، وقأد اقأدم عنأد قولأه اعأاا ( لمأا 
 أضاء هلم م وا جيه). 
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 يه من قوله (أن اع دوا هللا). وئذف متعلق (دعويم) لداللة ما اقدم عل 
 والتقدير:  لما دعويم إا ع اداك واقواك وطاعيت جيما أمريم به.  
 والالم يف قوله (لتغفر) الم التعليم، أي دعويم بدعوة التوئيد ج و س ب املغفرة، جالدعوة إليه معللة ابلغفران.  
 نه ظرف زمان. ويتعلق قوله ( لما دعويم) بفعم (وعلوا أصابع م) علق أ 
 ومجلة (وعلوا أصابع م) خرب (إن) والرابط ضم  (دعويم).  
 ووعم ايصاب  يف الذان هن  بلود أصوات ال الم إا السام .  
وأطلق اسم ايصاب  علق ايانمم علق ووه اجملاز املرسم بعالقة ال عضية ج ن الذي جيعم يف ايذن ايمنلة ال ايص    لأه  

مأم ابيصأاب  للم الغأة يف إرادة سأد املسأام  حبيأث لأو أم أن يدخلأوا ايصأاب   ل أا، واقأدم يف قولأه اعأاا جعأرب عأن ايان
 (جيعلون أصابع م يف آذاهنم من الصواعق) يف سورة ال قرة. 

 واستغ اء ال ياب: وعل ا غ اء، أي غطاء علأق أعيأن م، اعضأيدا لسأد آذاهنأم ابيصأاب  لأئال يسأمعوا  المأه وال ينظأروا 
إشأارااه، وأ  أر مأا يطلأق الغ أاء علأق غطأاء العينأني، قأا  اعأاا (وعلأق أبصأارهم غ أاوة). والسأني والتأاء يف (استغ أأوا) 

 للم الغة. 
جيجأأوز أ، ي أأون وعأأم ايصأأاب  يف الذان واستغ أأاء ال يأأاب هنأأا ئقيقأأة أبن ي أأون ذلأأك مأأن عأأادات قأأوم نأأوح إذا أراد  

 عه أن جيعم إص عيه يف أذنيه وجيعم من ثوبه ساارا لعينيه. أئد أن يظ ر  راهية ل الم من يت لم م
وجيوز أن ي ون   يال حلاهلم يف اإلعراا عن ق و   المه ورةية مقامه حبا  من يسك مسعه أبمنلتيه ومجب عينيه بطرف  

 ثوبه. 
 ه وطاعة أمره علق لسان رسوله. ووعلت الدعوة معللة صغفرة هللا هلم يهنا دعوة إا س ب املغفرة وهو اإلهان ابه وئد 
ويف ذلك اعريض بتحميق م واعجب من خلق م ذ يعرضون عن الدعوة ملا جيه نفع م ج ان مقتضق الرشاد أن يسمعوها  

 ويتدبروها. 
واإلصرار: حتقيق العزم علق جعم، وهو م تق من الصر وهأو ال أد علأق شأيء والعقأد عليأه، واقأدم عنأد قولأه اعأاا (ومل  

 ق ما جعلوا) يف سورة آ  عمران. يصروا عل
 وئذف متعلق (أصروا) لظ وره، أي أصروا علق ما هم عليه من ال رك.  
(واست ربوا) م الغة يف ا ربوا، أي وعلوا أنفس م أ رب من أن أي روا لوائأد مأن م (قأالوا مأا نأراك إال ب أرا م لنأا ومأا نأراك  

 ل م علينا من جضم). اا عك إال الذين هم أراذلنا ابدئ الرأي وما نر  
وأت يأد (اسأأت ربوا) صفعولأأه املطلأأق للداللأأة علأأق   أن االسأأت  ار. وانأأوين (اسأأت  ارا) للتعظأأيم، أي اسأأت  ارا شأأديدا ال  

 يفله ئد الدعوة. 
   
 

 4573صفحة : 
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[ يرسأم 10فأارا [ جقلت اسأتغفروا رب أم إنأه  أان غ9[   إين أعلنت هلم وأسررت هلم إسرارا 8(  إين دعويم و ارا   

[) اراقق يف ش واه واعتذاره 12[ وهدد م أبموا  وبنني وجيعم ل م ونات وجيعم ل م أهنارا 11السماء علي م مدرارا 
أبن دعواأأه  انأأت خمتلفأأة احلأأاالت يف القأأو  مأأن و أأر وإسأأرار، جعطأأل ال أأالم ب( ) الأأيت افيأأد يف عطف أأا اجلمأأم أن 

ملعطوف علي ا، ين اختالف  يفية الأدعوة ألصأق ابلأدعوة مأن أوقأات إلقا  أا مضمون اجلملة املعطوجة أهم من مضمون ا
 ين احلالة أشد مالبسة بصائ  ا من مالبسة زمانه. جذ ر أنه دعاهم و ارا، أي علنا. 

 وو ار: اسم مصدر و ر، وهو هنا وصل ملصدر (دعويم)، أي دعوة و ارا.  
اجلمأأ  بأأني احلأأالتني أقأأو  يف الأأدعوة وأغلأأ  مأأن إجأأراد إئأأدا ا. جقولأأه  واراقأأق جأأذ ر أنأأه مجأأ  بأأني اجل أأر واإلسأأرار ين 

 (أعلنت هلم) أت يد لقوله (دعويم و ارا) ذ ر لي   عليه عطل (وأسررت هلم إسرارا). 
واملع : أنه اأوخق مأا يضأنه أوغأم إا قلأومم مأن صأفات الأدعوة جج أ  ئينمأا ي أون اجل أر أوأد  م أم قأام  العامأة،  

ذين يظن م متجن ني لوم قوم م علي م يف التصدي لسما  دعواه وبأذلك ا أون ضأما ر الغي أة يف قولأه (دعأويم)، وأسر لل
 وقوله (أعلنت هلم وأسررت) موزعة علق خمتلل الناس. 

 وانتصب (و ارا) ابلنيابة عن املفعو  املطلق امل ني لنو  الدعوة.  
  يد، أي إسرارا خفيا. وانتصب (إسرارا) علق أنه مفعو  مطلق مفيد للتو  
وووه او يد اإلسرار أن إسرار الدعوة  ان يف ئا  دعواه ساديم وقاديم يهنم هتعضون من إعالن دعويم صسأم  مأن   

 أا اع م. 
 وجصم دعواه بفاء التفري  جقا  (جقلت استغفروا رب م) ج ذا القو  هو الذي قا  هلم ليال وهنارا وو ارا وإسرارا.  
 ستغفروا رب م)، آمنوا إهاان ي ون استغفارا لذن  م ج ن م إن جعلتم غفر هللا ل م. ومع  (ا 
وعلأأم ذلأأك هلأأم أبن هللا موصأأوف ابلغفأأران صأأفة اثبتأأة اع أأد هللا مأأا لع أأاده املسأأتغفرين، جلجأأاد التعليأأم حبأأرف (إن) وأجأأاد  

 وله (غفارا). ث وت الصفة ه بذ ر جعم ( ان). وأجاد  ما  غفرانه بصيغة امل الغة بق
 وهذا وعد خب  الخرة وراب عليه وعدا خب  الدنيا بطريق وواب ايمر، وهو (يرسم السماء علي م) الية.  
 و انوا أهم جالئة جوعدهم بنزو  املطر الذي به السالمة من القحط وابلزايدة يف ايموا .  
طل والصحيحني عن زيد بن خالد اجل  : أنأه قأا   صألق والسماء: هنا املطر، ومن أمساء املطر السماء. ويف ئديث املو  

لنا رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم صالة الص ( ابحلدي ية علق إثر مساء  انت من الليم  احلديث. وقا  معاوية بن مالك 
 بن وعفر:          

: ال  أ ة الأدر والأدرور، وهأو السأيالن، إذا نأز  السأماء أبرا قأوم                      رعينأاه وإن  أانوا غضأااب واملأدرار  
 يقا : درت السماء ابملطر، ومساء مدرار. 

 ومع  ذلك: أن يت   بعض ايمطار بعضا.  
 ومدرار، زنة م الغة، وهذا الوزن ال الحقه عالمة التلنيث إال اندرا  ما يف قو  س م بن مالك الفزاري:           
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 حق التاء هنا م  أن اسم السماء مؤنث. أص ( ي و  ئرة معطارة جلذلك مل ال  
 واإلرسا : مستعار لإليصا  واإلعطاء، واعديته ب(علي م) ينه إيصا  من علو  قوله (وأرسم علي م ط ا أاببيم).  
 و(أموا ): مج  ما  وهو ي مم  م م سب ي ذله املرء يف اقتناء ما متاج إليه.  
 ) النحيم وايعناب، ين اجلنات حتتاج إا السقي. واملراد ابجلنات يف قوله (وجيعم ل م ونات 
وإعادة جعم جيعم بعد واو العطل يف قوله (وجيعم ل م أهنارا) للتو يد اهتمامأا ب ألن املعطأوف ين ايهنأار قأوام اجلنأات  

 واسقي املزار  واينعام. 
عمم صاحلا من ذ ر أو أن ق وهو مؤمن  ويف هذا داللة علق أن هللا جيازي ع اده الصاحلني بطيب العيش قا  اعاا (من 

جلنحيينأأه ئيأأاة طي أأة) وقأأا  (ولأأو أن أهأأم القأأر  آمنأأوا وااقأأوا لفتحنأأا علأأي م بر أأات مأأن السأأماء وايرا) وقأأا  (وأن لأأو 
 استقاموا علق الطريقة يسقيناهم ماء غدقا). 

مأن طريقأة النصأ( وايمأر إا طريقأة [) بد  خطابه م  قومأه 14[ وقد خلق م أطوارا 13(ما ل م ال اروون ه وقارا  
 التوبيخ بقوله (ما ل م ال اروون ه وقارا). 

   
 

 4574صفحة : 
 
 وهو استف ام صوراه صورة السؤا  عن أمر ث ت هلم يف ئا  انتفاء روا  م اوق  هللا.   
 واملقصود أنه ال شيء ي  ت هلم صارف عن اوق  هللا جال عذر ل م يف عدم اوق ه.  
ة (ال اروون) يف موض  احلا  من ضم  املحاط ني، و لمة (ما لك) وووها االزم ا ئا  بعدها وأو (جمأا هلأم عأن ومجل 

 التذ رة معرضني). 
وقأد اختلأأل يف معأأ  قولأه (مأأا ل أأم ال اروأون ه وقأأارا) يف اعلأأق معموالاأه بعواملأأه علأأق أقأوا : بعضأأ ا يروأأ  إا إبقأأاء  

ف وهأو ارقأب ايمأر، و أذلك معأ  الوقأار علأق املتعأارف وهأو العظمأة املقتضأية لإلوأال ، مع  الرواء علأق معنأاه املعأرو 
وبعض ا يرو  إا أتويم معأ  الروأاء، وبعضأ ا إا أتويأم معأ  الوقأار، ويرت أب مأن احلمأم علأق الظأاهر ومأن التلويأم أن 

 ظاهر معناه.  ي ون التلويم يف  لي ما، أو أن ي ون التلويم يف أئد ا م  إبقاء الخر علق
جعلق محم الرواء علق املع  املتعارف الظاهر ومحم الوقأار  أذلك. قأا  ابأن ع أاس وسأعيد بأن و أ  وأبأو العاليأة وعطأاء  

بن أيب رابح وبن  يسان: ما ل م ال اروأون ثأوااب مأن هللا وال ختأاجون عقأااب، أي جتع أدوه راوأني أن ي يأ  م علأق ع أادا م 
سأأ  ينحأو إا أن ي أأون يف ال أأالم ا تفأاء، أي وال ختأأاجون عقأأااب. وإن ن تأة اال تفأأاء ابلتعجأأب واأوق  م إايه. وهأأذا التف

مأأأن عأأأدم روأأأاء ال أأأواب: أن ذلأأأك هأأأو الأأأذي ين غأأأي أن يقصأأأده أهأأأم الروأأأاء والتقأأأو . وإا هأأأذا املعأأأ  قأأأا  صأأأائب 
 يف دار ال واب.  ال  اف: إذ صدر بقوله: ما ل م ال ا ونون علق ئا  أتملون جي ا اعظيم هللا إاي م
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وهذا يقتضي أن ي ون ال الم  ناية الومية عن ئ  م علق اإلهان ابه الذي يسأتلزم روأاء ثوابأه وخأوف عقابأه ين مأن  
 روا اعظيم هللا إايه آمن به وع ده وعمم الصاحلات. 

  قطأرب: هأذه لغأة ئجازيأة وعلق أتويم مع  الرواء قا  قاهد والضحاك: معأ  (ال اروأون) ال ا أالون ه عظمأة. قأا  
ملضر وهذيم وخزاعة يقولون: مل أرج أي مل أاب ، وقا  الواليب والعويف عن ابن ع اس: معأ  (ال اروأون) ال اعلمأون، وقأا  
قاهد أيضا: ال ارون، وعن ابن ع أاس أنأه سألله عن أا انجأ  بأن ايزرق، جلوابأه أن الروأاء صعأ  اخلأوف، وأن أد قأو  أيب 

ه النحأم مل يأرج لسأع ا وئالف أا يف بيأت نأوب عواسأم أي مل خيأل لسأع ا واسأتمر علأق اشأتيار العسأأم. ذةيأب: إذا لسأعت
قا  الفراء: إمنا يوض  الرواء موض  اخلوف ين م  الرواء طرجا من اخلوف من الناس ومن   استعمم اخلوف صع  العلم  

 ال ختاجون عظمة هللا وقدراه ابلعقوبة.   قوله اعاا (ج ن خفتم أن ال يقيما ئدود هللا) الية. واملع :
وعلق أتويم الوقأار قأا  قتأادة: الوقأار: العاق أة، أي مأا ل أم ال اروأون ه عاق أة، أي عاق أة اإلهأان، أي أن ال أالم  نايأة  

(وقأرن يف عن التوبيخ علق اأر  م اإلهأان ابه، ووعأم أبأو مسألم ايصأف اين: الوقأار صعأ  ال  أات، قأا : ومنأه قولأه اعأاا 
 بيوا ن) أي اث نت، ومعناه: ما ل م ال ا  تون وئدانية هللا. 

 وارت ب من هذين التلويلني معان أخر  من  ون الوقار مسندا يف التقرير إا جاعله أو إا مفعوله، وهي ال ختفق.  
متعلقأا ب(وقأارا): إمأا اعلأق  وأما قوله (ه) جايظ ر أنه متعلق ب(اروون)، وجيوز يف بعض التلويالت املاضأية أن ي أون 

جاعأأأم املصأأأدر صصأأأدره جت أأأون الأأأالم يف قولأأأه (ه) ل أأأ ه امللأأأك، أي الوقأأأار الأأأذي هأأأو اصأأأرف هللا يف خلقأأأه إن شأأأاء أن 
يوقر م، أي ي رم م ابلنعأيم، وأمأا اعلأق مفعأو  املصأدر، أي أن اأوقروا هللا وخت أوه وال ات أاونوا ب ألنه يأاون مأن ال خياجأه 

 م التقوية. جت ون الالم ال
 ومجلة (وقد خلق م أطوارا) ئا  من ضم  (ل م) أو ضم  (اروون)، أي يف ئا  حتقق م أنه خلق م أطوارا.  
 جلما أنه خلق م جمووب لالعرتاف بعظمته ينه م وهنم وصانع م جحق علي م االعرتاف جبالله.  
   
 

 4575صفحة : 
 
علموهنا دالة علق رجقه مأم يف ذلأك التطأور، جأذلك اعأريض ب فأرهم النعمأة، وأما  ون خلق م أطوارا جرن ايطوار اليت ي  

وين ايطوار دالة علق ئ مة اخلالق وعلمأه وقدراأه، جأ ن اطأور اخللأق مأن طأور النطفأة إا طأور اجلنأني إا طأور خرووأه 
ل لأق علأق ايوسأاد بعأد طفال إا طور الصأ ا إا طأور بلأود ايشأد إا طأور ال أيحوخة وطأور املأوت علأق احليأاة وطأور ا

املوت،  م ذلك والذات وائدة، ج و دليم علق   ن اخلالق من  يفيات اخللق والت ديم يف ايطأوار، وهأم يأدر ون ذلأك 
أبدىن التفأأات الأأذهن، ج أأانوا حمقأأوقني أبن يتوصأألوا بأأه إا معرجأأة عظمأأة هللا واوقأأ  عقابأأه ين الداللأأة علأأق ذلأأك قا مأأة 

 م ابلعقاب واإلاثبة إال دون التصرف جي م ابل ون والفساد. أبنفس م وهم التصرف جي 
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وايطوار: مج  طور بفت( جس ون، والطور: التارة، وهي املرة من ايجعا  أو من الزمان، جلريد من ايطوار هنا مأا مصأم  
جي أا، ج أو اعأدد ابلنأو   يف املرات وايزمان من أئوا  خمتلفة، ينه ال يقصد من اعدد املرات وايزمان إال اعدد ما مصم

 ال ابلت رار  قو  النابغة:          
ج ن أجاق لقد طالت عمأايتأأه                      واملأرء خيلأق طأورا بعأد أطأوار وانتصأب (أطأوارا) علأق احلأا  مأن ضأم    

 املحاط ني، أي اطور خلق م ين (أطوارا) صار يف أتويم أئواال يف أطوار. 
[) إن  أان هأذا 16[ ووعأم القمأر جأي ن نأورا ووعأم ال أمس سأراوا 15ق هللا سأ   مسأاوات ط اقأا (أمل اروا  يل خلأ 

من ئ اية  الم نوح عليه السالم لقومه  ما ور  عليه  الم املفسرين،  ان ختلصا من التوبيخ والتعأريض إا االسأتدال  
إا مأأا يف العأأامل من أأا، ملأأا علمأأت مأأن إيأأذان قولأأه علأأي م آباثر ووأأود هللا ووئدانيتأأه وقدراأأه، بأأا يف أنفسأأ م مأأن الأأدال م، 

(وقد خلق م أطوارا) مأن اأذ   ابلنعمأة وإقامأة للحجأة، جأتحلص منأه لأذ ر ئجأة أخأر  جمأان قأد نأ   م علأق النظأر يف 
أنفس م أوال يهنا أقرب ما مسونه وي عرون به   علق النظر يف العامل وما سوي جيه مأن العجا أب ال أاهدة علأق اخلأالق 

 العليم القدير. 
وإن  ان من خطاب هللا اعاا لرمة وهو ما يسم( به سياق السورة من االعت ار أبئوا  ايمم املاضية املسأاوية يئأوا   

 امل ر ني  ان هذا ال الم اعرتاضا للمناس ة. 
 نه. واهلمزة يف (أمل اروا لالستف ام التقريري) م   به عن اإلن ار عن عدم العلم بدال م ما يرو  
والأأرةاي بصأأرية. وجيأأوز أن ا أأون علميأأة أي أمل اعلمأأوا جيأأدخم جيأأه املر أأي مأأن ذلأأك. وانتصأأب ( يأأل) علأأق املفعأأو  بأأه   

  (ارو)، ف( يل) هنا قردة عن االستف ام متمحضة للداللة علق ال يفية، أي احلالة. 
 واملع : ألستم ارون هيئة وئالة خلق هللا السماوات.  
 ي مدارات صع  ال وا ب ج ن ل م  و ب مدارا قد ي ون هو مساةه. والسماوات: هنا ه 
وقوله (س   مساوات) جيوز أن ي ون وصل (س  ) معلومأا للمحأاط ني مأن قأوم نأوح، أو مأن أمأة الأدعوة اإلسأالمية أبن  

ريقأأة اإلدمأأاج، ي ونأأوا علمأأوا ذلأأك مأأن ق أأمف جي أأون بأأا مشلأأه جعأأم (أمل اأأروا). وجيأأوز أن ي أأون اعليمأأا للمحأأاط ني علأأق ط
 ولعل م  انوا سلفا لل لدانيني يف ذلك. 

و(ط اقأأا): بعضأأ ا أعلأأق مأأن بعأأض، وذلأأك يقتضأأي أهنأأا منفصأأم بعضأأ ا عأأن بعأأض وأن بعضأأ ا أعلأأق مأأن بعأأض سأأواء   
  انت متماسة أو  ان بين ا ما يسمق ابخلالء. 

ا أب علأق االصأطالح القأدمي امل أ  علأق وقوله (ووعأم القمأر جأي ن نأورا) صأاحل العت أار القمأر مأن السأماوات، أي ال و  
امل اهدة، ين ظريف (يف) ا ون لوقو  احملوي يف ئاويأة م أم الوعأاء، وا أون لوقأو  ال أيء بأني مجاعتأه،  مأا يف ئأديث 

 ال فاعة  وا قق هذه ايمة جي ا مناجقوها  ، وقو  النم ي:          
بأأه زينأأب يف نسأأأوة خأفأأأرات والقمأأر  أأا ن يف السأأماء املماسأأة اضأو  مسأأ ا بطأأن نعمأأان أن م أأت                        

 لررا وهي املسماة ابلسماء الدنيا، وهللا أعلم أببعادها. 
 وقوله (ووعم ال مس سراوا) هو بتقدير: ووعم ال مس جي ن سراوا، وال مس من ال وا ب.  
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ابملصأأدر. والقمأأر ينأأ  ضأأوءه ايرا إانرة مفيأأدة واإلخ أأار عأأن القمأأر أبنأأه نأأور م الغأأة يف وصأأفه ابإلانرة صنزلأأة الوصأأل  
 خبالف غ ه من جنوم الليم ج ن إانريا ال لدي ال  ر. 

 والسراج: املص اح الزاهر نوره الذي يوقد بفتيلة يف الزيت يضيء الت اما املعد  صقدار بقاء مادة الزيت اغمرها.  
   
 

 4576صفحة : 
 
 ليأأغ وهأو ا أأ يه، والقصأد منأأه اقريأب امل أأ ه مأن إدراك السأأام ، جأ ن السأأراج  أأان واإلخ أار عأأن ال أمس مأأن الت أ يه ال  

أقصق مأا يستضأاء بأه يف الليأم وقأم مأن العأرب مأن يتحأذوه وإمنأا  أانوا يرونأه يف أديأرة الره أان أو قصأور امللأوك وأضأرامم، 
 قا  امرة القيس:          

مأأا  الأأذاب  ابلسأأليط املفتأأأم ووصأأفوا قصأأر غمأأدان ابإلضأأاءة علأأق يضأأي سأأناه أو مصأأابي( راهأأب                      أ  
 الطريق ليال. 

ومل خيأرب عأأن ال أأمس ابلضأأياء  مأا يف آيأأة سأأورة يأأونس (هأو الأأذي وعأأم ال أأمس ضأياء)، واملعأأ  وائأأد وهأأو اإلضأأاءة،  
ن الفواصم اليت ق ل ا واءت علق جلعم إي ار السراج هنا ملقاربة اع   نوح يف لغته، م  ما جيه من الرعاية علق الفاصلة، ي

 ئروف صحيحة ولو قيم ضياء لصارت الفاصلة  زة واهلمزة قري ة من ئروف العلة جي قم الوقل علي ا. 
ويف وعم القمر نورا إهاء إا أن ضوء القمر ليس من ذااه ج ن القمر مظلم وويف وعم القمر نورا إهاء إا أن ضوء القمر  

مظلم وإمنا يضأيء ابنع أاس أشأعة ال أمس علأق مأا يسأتق ل ا مأن وو أه حبسأب اخأتالف ذلأك ليس من ذااه ج ن القمر 
االستق ا  من ا عض و ام وهو أثر ظ وره هالال   ااسا  استناراه إا أن يص  بدرا،   ارلأا  ذلأك، ويف الأك ايئأوا  

ت  أة وأنوارهأا ذاايأة جي أا صأأادرة يضأيء علأق ايرا إا أن ي أون احملأاق. وبع أأس ذلأك وعلأت ال أمس سأراوا يهنأأا مل
 عن ا إا ايرا وإا القمر م م أنوار السراج  ر ال يت والم  أواين الفضة وووها با يف ال يت من ايشياء املقابلة. 

 وقد اوتم  يف قوله (ووعم القمر جي ن نورا ووعم ال مس سراوا) استدال  وامتنان.  
[) أن ل االسأتدال  خبلأق السأماوات ئضأور 18  يعيد م جي ا وخيرو م إخراوا   17(وهللا أن ت م من ايرا ن اات  

ايرا يف اخليا  جلعقب نوح به دليله السابق، استدالال أبعجب مأا يرونأه مأن أئأوا  مأا علأق ايرا وهأو ئأا  املأوت 
 وإق ار، وم د لذلك ما يتقدمه من إن اء الناس. 

 من عناصر ايرا م م الن ات وإعالم م أبن بعد املوت ئياة أخر .  وأدمج يف ذلك اعليم م أبن اإلنسان خملوق 
وأطلق علق مع : أن ل م، جعم (أن ت م) للم امة بني إن اء اإلنسان وإن ات الن ات من ئيث إن  لي ما ا وين  ما  

هنأأا قأأراب مأأن ئيأأث إن قأأا  اعأأاا (وأن ت أأا ن أأاات ئسأأنا)، أي أن أألها و مأأا يقولأأون: زرعأأك هللا للحأأ ، ويزيأأد ووأأه ال أأ ه 
إن أاء اإلنسأأان مر أأب مأأن عناصأأر ايرا، وقيأأم التقأأدير: أن أأت أصأأل م، أي آدم عليأأه السأأالم، قأأا  اعأأاا ( م أأم آدم 

 خلقه من اراب). 
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ون اات: اسم من أن أت، عومأم معاملأة املصأدر جوقأ  مفعأوال مطلقأا  (أن أت م) للتو يأد، ومل جيأر علأق قيأاس جعلأه جيقأا :   
ن أأاات أخأأل جلمأأا اسأأ  اإلايأأان بأأه ينأأه مسأتعمم جصأأي( مل يعأأد  عنأأه إا ال قيأأم  مأأاال يف الفصأأائة، خبأأالف إن أاات، ين 

قولأأه بعأأده (إخراوأأا) ج نأأه مل يعأأد  عنأأه إا: خرووأأا، لعأأدم مالءمتأأه يلفأأاظ الفواصأأم ق لأأه امل نيأأة علأأق ألأأل م أأم ألأأل 
 جظة علي ا يف ايسجا  والفواصم  ماال. التلسيس ج ما اعد خمالفت ا يف القاجية عي ا  ذلك اعد احملا

وقد أدمأج اإلنأذار ابل عأث يف خأال  االسأتدال ، ول ونأه أهأم را أة يف االسأتدال  علأي م أبصأم اإلن أاء عطفأت اجلملأة  
ب( ) الدالة علق الرتاخي الرايب يف قوله (  يعيد م جي ا وخيرو م إخراوا) ين املقصود من اجلملة هو جعم (خيرو م)، 

 ا قوله (  يعيد م) ج و   يد له. وأم
 وأ د خيرو م ابملفعو  املطلق لرد إن ارهم ال عث.  
[) هأأذا اسأتدال  وامتنأأان، ولأأذلك علأأق بفعأأم 20[ لتسأأل وا من أا سأأ ال ججاوأأا 19(وهللا وعأم ل أأم ايرا بسأأاطا  

 (وعم) قرور بالم التعليم وهو (ل م) أي يول م. 
واجللوس من ثوب أو زري ة جاإلخ ار عن ايرا ب ساط ا  يه بليغ، أي  ال ساط. وووأه وال ساط: ما يفر  للنوم عليه  

ال  ه اناسب سأط( ايرا يف اعأاد  أوأزاءه حبيأث ال يووأ  أروأم املاشأني وال يقأض ونأوب املضأطجعني، ولأيس املأراد 
ة يف قولأه (ل أم)، والعلأة أن هللا وعم ئجأم ايرا  ال سأاط ين ئجأم ايرا  أروي، وقأد ن أه علأق ذلأك ابلعلأة ال اع أ

الغا  أأة يف قولأأه ( لتسأأل وا من أأا سأأ ال) وئصأأم مأأن قمأأو  العلتأأني اإلشأأارة إا مجيأأ  الأأنعم الأأيت حتصأأم للنأأاس مأأن اسأأوية 
سط( ايرا م م احلرث والزر ، وإا نعمه خاصة وهي الس  يف ايرا وخصأت ابلأذ ر يهنأا أهأم الشأرتاك  أم النأاس 

 يف االستفادة من ا. 
   
 

 4577صفحة : 
 
 والس م :مج  س يم وهو الطريق، أي لتتحذوا ينفس م س ال من ايرا يتدون ما يف أسفار م.   
 والفجاج: مج  جج، والفج: الطريق الواس ، وأ  ر ما يطلق علق الطريق بني و لني ينه ي ون أوس  من الطريق املعتاد.  
[ وقأأالوا ال اأأذرن 22[ وم أروا م أأرا   أارا 21لأأه وولأده ،إال خسأأارا (قأا  نأأوح رب إهنأم عصأأوين واا عأوا مأأن مل يأزده ما 

[) هذه اجلملأة بأد  مأن مجلأة (قأا  رب إين دعأوت قأومي) 23آهلت م وال اذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا 
يف وقأأت  بأأد  اشأأتما  ين ئ ايأأة عصأأيان قومأأه إايه بأأا اشأأتملت عليأأه ئ ايأأة أنأأه دعأأاهم جيحتمأأم أن ا أأون املقالتأأان

وائد واء جيه نوح إا مناواة ربه ابجلواب عن أمره له بقوله (انأذر قومأك مأن ق أم أن أياأي م عأذاب ألأيم) جت أون إعأادة 
جعم (قا ) من ق يم ذ ر عامم امل د  منه يف ال د   قوله اعاا (ا ون لنأا عيأدا يولنأا وآخأران)، للأربط بأني  الميأه لأوط 

 الفصم بين ما. 
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ن املقالتان يف وقتني مجع ا القرآن ئ اية جلوابيه لربه، جت ون إعادة جعم (قأا ) ملأا ذ أران مأ  اإلشأارة إا ومتمم أن ا و  
 ا اعد ما بني القولني. 

وجيأأوز أن ا أأون اجلملأأة مسأأتلنفة اسأأتئناجا بيانيأأا ين مأأا سأأ ق ا مأأن قولأأه (قأأا  ريب إين دعأأوت قأأومي) إا هنأأا بأأا ي أأ   
حبيأث يتسأاء  السأام  عأن آخأر أمأرهم، جابتأدئ ذ أر ذلأك مأذه اجلملأة ومأا بعأدها إا قولأه عج ا يف ئا  قومه احمل أي 

(أنصأأارا). وأتخأأ  هأأذا بعأأد عأأن قولأأه (قأأا  ريب إين دعأأوت قأأومي لأأيال وهنأأارا) اراقأأاء يف التأأذمر مأأن م ين هأأذا ئ ايأأة 
  قوله (س ال ججاوا). ئصو  عصياهنم بعد اقدمي املوعظة إلي م بقوله (يرسم السماء علي م مدرارا) إا

وإظ ار اسم (نوح) م  القو  ال اين دون إضمار ل عد معاد الضم  لو حتمله الفعم، وهذا اخلرب مستعمم يف الزم معنأاه،   
  ما اقدم يف قوله (قا  رب) اخل. وأت يد اخلرب ب(إن) لالهتمام صا استعمم جيه من التحسر واالستنصار. 

ين يصأأدوهنم عأأن ق أأو  دعأأوة نأأوح، أي اا عأأوا سأأاديم وقأأاديم. وعأأد  عأأن التع أأ  عأأن م   ذ أأر أهنأأم أخأأذوا بقأأو  الأأذ 
ابل رباء وووه إا املوصو  ملا اؤذن به الصلة من بطرهم نعمأة هللا علأي م ابيمأوا  وايوالد. جقل أوا النعمأة عنأدهم مووأب 

 خسار وضال . 
ك سأ ب نفأاذ قأوهلم يف قأوم م وا تمأار القأوم أبمأرهم: جألمواهلم إذا وأدمج يف الصلة أهنم أهم أموا  وأوالد إهاء إا أن ذلأ 

أنفقوهأأا لتأألليل أا أأاع م قأأا  اعأأاا (إن الأأذين  فأأروا ينفقأأون أمأأواهلم ليصأأدوا عأأن سأأ يم هللا)، وأوالدهأأم أره أأوا مأأم مأأن 
 يقاوم م. 

ال خسأأارا يهنأأم اسأأتعملوها يف أتييأأد ال فأأر واملعأأ : واا عأأوا أهأأم ايمأأوا  وايوالد الأأيت مل اأأزدهم الأأك ايمأأوا  وايوالد إ  
والفسأأاد جأأزاديم خسأأارا إذ لأأو مل ا أأن هلأأم أمأأوا  وال أوالد ل أأانوا أقأأم ارا أأااب للفسأأاد قأأا  اعأأاا (وذرين وامل أأذبني أويل 

 النعمة وم ل م قليال). 
أراد الأرب(، جأ ذا  أان واخلسار: مستعار حلصو  ال ر من وسا م شلهنا أن ا ون سأ ب خأ   حسأارة التأاور مأن ئيأث  

 هؤالء خاسرين جالذين يت عوهنم ي ونون م ل م يف اخلسارة وهم مس ون أهنم أرشدوهم إا النجاح. 
وما صدق (من) جريق من القوم أهم ما  وأوالد ازدادوا بذلك بطرا دون ال  ر وهم سأاديم، ولأذلك أعيأد عليأه ضأم   

 قوله (وقد أضلوا    ا). اجلم  يف قوله (وم روا)، وقوله (وقالوا)، و 
وقأأرأ انجأأ  وابأأن عأأامر وعاصأأم وأبأأو وعفأأر (وولأأده) بفأأت( الأأواو وجأأت( الأأالم، وقأأرأه ابأأن   أأ  وأبأأو عمأأرو ومحأأزة وال سأأا ي  

ويعقوب وخلل (وولده) بضم الواو وس ون الالم، جلما الولد بفت( الواو وجت( الالم جاسم يطلق علأق الوائأد مأن ايوالد 
ن اسم ونس، وأما ولد بضم جسأ ون جقيأم: هأو لغأة يف ولأد جيسأتوي جيأه الوائأد واجلمأ  م أم الفلأك. وعلق اجلم  جي و 

 وقيم: هو مج  ولد م م أسد مج  أسد. 
وامل ر: إخفاء العمم، أو الرأي الذي يراد به ضر الغ ، أي م روا بنوح والذين آمنوا معأه اضأمار ال يأد هلأم ئأىت يقعأوا  

 ن احليلة علق قتم نوح وحتريش الناس علق أذاه وأذ  أا اعه. يف الضر قيم  انوا يدبرو 
و(  أأارا): م الغأأأة، أي   أأ ا وأأأدا وهأأو وارد مأأأذه الصأأأيغة يف ألفأأاظ قليلأأأة م أأم طأأأوا ، أي طويأأم وأأأدا، وعجأأأاب، أي  

 عجيب، وئسان، ومجا ، أي مجيم وقراء ل    القراءة، ووضاء، أي وضيء. قا  عيسق بن عمر: هي لغة هانية. 
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 4578صفحة : 
 
(وقأأالوا ال اأأذرن آهلأأت م وال اأأذرن ودا وال سأأواعا) اخل، أي قأأا  بعضأأ م لأأ عض: ود، وسأأوا ، ويغأأوث، ويعأأوق، ونسأأر،   

هذه أصنام قوم نوح، ومذا اعلم أن أمساءها غ  وارية علأق اشأتقاق ال لمأات العربيأة، ويف واو (ود) لغتأان للعأرب مأن م 
 وأبو وعفر. ومن م من يفت( الواو و ذلك قرأ ال اقون.  من يضم الواو، وبه قرأ انج 

ورو  ال حاري عن ابن ع اس:  ود وسأوا  وغأوث ويعأوق ونسأر: أمسأاء روأا  صأاحلني مأن قأوم نأوح جلمأا هل أوا أوئأق  
ك أولئأك ال يطان إا قوم م أنص وا إا قالس م اليت  انوا جيلسون أنصااب ومسوها أبمسا  م جفعلوا، جلم اع د ئىت إذا هل

وانسأخ العلأم ع أدت  ، وعأن حممأد بأن  عأب: هأي أمسأأاء أبنأاء مخسأة لدم عليأه السأالم و أانوا ع أادا. وعأن املأأاوردي أن 
 (ودا) أو  صنم مع ود. 

 والية اقتضي أن هذه اينصاب ع دت ق م الطوجان وقد قا  بعض املفسرين:  انوا أصناما بني زمن آدم وزمن نوح.  
ئدوث الطوجان إذ ال بد أن ي أون ورج أا وخلأص ال  أر مأن اإلشأراك بعأد الطوجأان، ومأ  ووأود هأذه وال يلتئم هذا م   

ايمسأاء يف ق ا أم العأأرب إا زمأن ال ع أأة احملمديأة، جقأأد  أان يف دومأأة اجلنأد  بأأالد  لأب صأأنم امسأه  ود  . قيأأم  أان علأأق 
مسأأه  سأوا   و أأان ملأراد وغطيأأل  بغأأني صأورة روأأم و أان مأأن صأفر ورصأأاص و أأان علأق صأأورة امأرأة، و أأان هلأذيم صأأنم ا

معجمة وطاء م ملة  بطن من مراد ابجلوف عند س ل صنم امسه  يغوث  ، و ان أيضا لغطفان وأخذاه  أنعم وأعلق  و ا 
مأن طأأيء وأهأأم وأأر  مأأن مأأذئج جأأذه وا بأأه إا مأأراد جع أأدوه،   إن بأأ  انويأأة رامأأوا نزعأأه مأأن أعلأأق وأنعأأم جفأأروا بأأه إا 

  احلارث من خزاعة. قا  أبأو ع مأان الن أدي: رأيأت يغأوث مأن رصأاص و أانوا مملونأه علأق مجأم أئأرد  احلصني أخي ب
ابحلاء امل ملة، أي خي ط بيديه إذا م ق  ويسأ ون معأه وال ي يجونأه ئأىت ي أون هأو الأذي يأربك جأ ذا بأرك نزلأوا وقأالوا قأد 

 رضي ل م املنز  جيضربون عليه بناء ينزلون ئوله. 
 علق صورة أسد.  و ان يغوث 
 و ان هلمدان صنم امسه  يعوق  وهو علق صورة جرس، و ان ل  الن من س ل   اوارثه بنوه ئىت صار إا  دان.  
و ان حلم  ولذي ال ال  من م صنم امسه  نسر  علق صورة النسر من الط . وهذا مروي يف صحي( ال حأاري عأن ابأن  

قأأوم نأأوح إا العأأرب اه. جيجأأوز أن ا أأون انتقلأأت أبعياهنأأا وجيأأوز أن ي أأون  ع أأاس. وقأأا : صأأارت ايواثن الأأيت  انأأت يف
 العرب مسوا علي ا ووضعوا هلا صورا. 

ولقد اضطر هذا بعض املفسرين إا أتويم نظم الية أبن معاد ضم  (قالوا) إا م ر ي العرب، وأن ذ ر ذلك يف أثناء   
ل عض: ال اذرن آهلت م ودا وسأواعا ويغأوث ويعأوق ونسأرا  مأا قأا  قصة قوم نوح بقصد التنظ ، أي قا  العرب بعض م 

قأأوم نأأوح يا أأاع م (ال اأأذرن آهلأأت م)،   عأأاد ابلأأذ ر بعأأد ذلأأك إا قأأوم نأأوح، وهأأو ا لأأل بأأني واف يأأك يوأأزاء نظأأم 
أمساءهأأا ال أأالم. جايئسأأن مأأا رآه بعأأض املفسأأرين ومأأا نريأأده بيأأاان: أن أصأأنام قأأوم نأأوح قأأد دثأأرت وغمرهأأا الطوجأأان وأن 
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بقيت حمفوظة عند الذين جنأوا مأ  نأوح مأن املأؤمنني ج أانوا يأذ روهنا ويعظأون انشأئت م صأا ئأم أبسأالج م مأن وأراء ع أادة 
الك ايصنام، ج قيت الك ايمساء يتحدث ما العرب ايقدمون يف أاثرات عمل م وأخ ارهم، ججاء عمر بن حلي اخلزاعي 

هلأأم ايصأأنام بتلأأك ايمسأأاء وغ هأأا جأأال ئاوأأة ابملفسأأر إا التطأأو  إا صأأفات الأأذي أعأأاد للعأأرب ع أأادة ايصأأنام جسأأمق 
 ايصنام اليت  انت هلا هذه ايمساء عند العرب وال إا ذ ر اعيني الق ا م اليت ع دت مسميات هذه ايمساء. 

 ر أعظم أأا وهأأي هأأذه   متمأأم أن ي أأون لقأأوم نأأوح أصأأنام   أأ ة مجع أأا قأأوم  أأرباءهم: ال اأأذرن أهلأأت م،   خصأأوا ابلأأذ  
اخلمسة، جي ون ذ رها من عطل اخلاص علق العام لالهتمام به  قوله اعاا (من  ان عدو هللا ومال  ته ورسله ووربيم 
ومي أا ). ومتمأأم أن ال ي أون هلأأم غأأ  الأك ايصأأنام اخلمسأأة جي أون ذ رهأأا مفصألة بعأأد اإلمجأأا  لالهتمأام مأأا وي أأون 

 العطل من ق يم عطل املرادف. 
ولقصد التو يد أعيد جعأم الن أي (وال اأذرن) ومل يسألك طريأق اإلبأدا ، والتو يأد اللفظأي قأد يقأرن ابلعأاطل  قولأه اعلأق  

 (وما أدراك ما يوم الدين   ما أدراك ما يوم الدين). 
   
 

 4579صفحة : 
 
لأل واملأا تني والسأتني أصأناما ونقم عن اللوسي يف طأرة افسأ ه هلأذه اليأة هأذه الفقأرة  قأد أخأرج اإلجأرنج يف ئأدود اي  

و اثيأأم مأأن أرا املوصأأم  انأأت منأأذ وأأو مأأن ثالثأأة آالف سأأنة  . وا ريأأر (ال) الناجيأأة يف قولأأه (وال سأأواعا وال يغأأوث) 
لتل يد النفي الذي يف قوله (وال اذرن آهلت م) وعدم إعادة (ال) م  قوله (ويعوق ونسرا) ين االستعما  وار علق أن ال 

  يد علق ثالث مرات. يزاد يف التل
 وقرأ انج  وأبو وعفر (ودا) بضم الواو. وقرأها غ  ا بفت( الواو، وهو اسم عجمي يتصرف جيه لسان العرب  يل شاةا.  
(وقد أضلوا    ا) عطل علق (وقأالوا ال اأذرن آهلأت م)، أي أضألوا بقأوهلم هأذا وبغأ ه مأن اقاليأد ال أرك   أ ا مأن ايمأة  

 ح إال قليم. حبيث ما آمن م  نو 
[) جيأوز أن ا أأون هأأذه اجلملأأة اتمأة  أأالم نأأوح متصأألة حب ايأة  المأأه السأأابق، جت أأون 24(وال اأزد الظأأاملني إال ضأأالال  

الواو عاطفة وزء مجلة مقولة لفعم (قا ) علق وز  ا الذي ق ل ا عطل املفاعيم بعض ا علق بعض  ما اقو  قأا  امأرة 
  هللا ابلدعاء علق الضالني املتحدث عن م أبن يزيدهم هللا ضالال. القيس  قفا ن ك  . ختم نوح ش واه إا

 وال يري ك عطل اإلن اء علق اخلرب ين من  عطل اإلن اء علق اخلرب علق اإلطالق غ  وويه والقرآن طاج( به.  
ب إهنم عصوين) بم هو وجيوز أن ا ون مجلة (وال ازد الظاملني إال ضالال) غ  متصلة حب اية  المه يف قوله (قا  نوح ر  

ئ اية  الم آخر له صدر يف موقل آخر جت ون الواو عاطفة مجلة مقولة قو  علق مجلة مقولة قو  آخأر، أي ان  أة عأن 
جعم قا   ما اقو : قا  امرة القيس: قفا ن ك و: أال عم ص ائا أي ا الطلم ال ايل وقد وأا هأذا املعأ  مأن أيبأون عطأل 

 اإلن اء علق اخلرب. 
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راد ب(الظاملني): قومه الذين عصوه ج ان مقتضق الظاهر التع   عن م ابلضأم  عا أدا علأق قأومي مأن قولأه (دعأوت وامل 
قأأومي لأأيال وهنأأارا) جعأأد  عأأن اإلضأأمار إا اإلظ أأار علأأق خأأالف مقتضأأق الظأأاهر ملأأا يأأؤذن بأأه وصأأل (الظأأاملني) مأأن 

 ، جالظلم هنا ال رك (إن ال رك لظلم عظيم). استحقاق م حلرمان من عناية هللا مم لظلم م، أي إشرا  م ابه
والضال ، مستعار لعدم االهتداء إا طرا ق امل أر الأذي خ أي نأوح غا لتأه يف قولأه (وم أروا م أرا   أارا)، أي ئأم بيننأا  

ي أ ه  وبني م رهم وال ازدهم إم اال يف طغياهنم علينا إال أن اضلل م عن وسا له، جي أون االسأت ناء مأن أت يأد ال أيء صأا
ضده، أو أراد إمام طرق النف  علي م ئىت ان سر شو ت م والأني شأ يمت م نظأ  قأو  موسأق عليأه السأالم (ربنأا أطمأس 

 علق أمواهلم واشدد علق قلومم جال يؤمنوا ئىت يروا العذاب ايليم). 
إا االسأتغفار واإلهأان ابل عأث وليس املراد ابلضال  الضال  عن طريق احلق والتوئيد لظ أور أنأه ينأايف دعأوة نأوح قومأه   

 ج يل يسل  هللا أن يزيدهم منه. 
 وجيوز أن ي ون الضال  أطلق علق العذاب املس ب عن الضال ، أي يف عذاب يوم القيامة وهو عذاب اإلهانة والالم.  
وف: وقلنأأا ال اأأزد وجيأأوز أن ا أأون مجلأأة معرتضأأة وهأأي مأأن  أأالم هللا اعأأاا لنأأوح جن أأون الأأواو اعرتاضأأية ويقأأدر قأأو  حمأأذ 

الظاملني. واملع : وال ازد يف دعا  م ج ن ذلك ال يزيدهم إال ضالال، جالزايدة منه ازيدهم  فرا وعنادا. ومذا ي قق الضال  
مستعمال يف معناه امل  ور يف اصطالح القرآن، جصيغة الن ي مستعملة يف التلييس من نف  دعواه إايهم. وأعلم هللا نوئأا 

قوله (أغرقوا جلدخلوا انرا) الية وهذا يف مع  قوله (وأوئي إا نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قأد آمأن أنه م ل  م ب
 جال ا تلس صا  انوا يفعلون واصن  الفلك أبعيننا ووئينا وال ختاط   يف الذين ظلموا إهنم مغرقون). 

 ا) وقوله يف الية ايخر  (إهنم مغرقون). أال ار  إن ختام  لتا اليتني متحد املع  من قوله هنا (أغرقو  
[) مجلة معرتضأة بأني مقأاالت نأوح عليأه السأالم 25(با خطيئت م أغرقوا جلدخلوا انرا جلم جيدوا هلم من دون هللا أنصارا  

ب وليست من ئ اية قو  نوح ج ي إخ ار من هللا اعاا لرسوله حممأد صألق هللا عليأه وسألم أبنأه قأدر النصأر لنأوح والعقأا
ملن عصوه مأن قولأه ق أم أن يسألله نأوح استئصأاهلم جأ غراق قأوم نأوح معلأوم للنأيب صألق هللا عليأه وسألم وإمنأا قصأد إعالمأه 

 بس  ه. 
   
 

 4580صفحة : 
 
والغرا من االعرتاا ما التعجيم بتسلية رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم علق ما يالقيه من قومه با هاثم ما القاه نوح   

 علق وو قوله اعاا (وال حتسنب هللا غاجال عما يعمم الظاملون). من قومه 
وجيأأوز أن ا أأون متصأألة جبملأأة (وال اأأزد الظأأاملني إال ضأأالال) علأأق الووأأه ال أأاين املتقأأدم جي أأا مأأن أن ا أأون مأأن  أأالم هللا  

لأه (أغرقأوا) مسأتعملة يف حتقأق اعاا املووأه إا نأوح بتقأدير: وقلنأا ال اأزد الظأاملني إال ضأالال، وا أون صأيغة املضأي يف قو 
 الوعد لنوح اغراق م، و ذلك قوله (جلدخلوا انرا). 
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وقدم (با خطيئايم) علق عامله اجادة القصر، أي أغرقوا جلدخلوا انرا من أوم قمو  خطيئايم ال جملرد اسأتجابة دعأوة  
يرسأم إلأي م رسأوال وإمنأا أتخأر عأذامم إا مأا نوح اليت سأتذ ر عقأب هأذا لأيعلم أن هللا ال يقأر ع أاده علأق ال أرك بعأد أن 

 بعد دعوة نوح إلظ ار  رامته عند ربه بني قومه ومسرة له وللمؤمنني معه واعجيال ملا جيوز أتخ ه. 
 و(من) اعليلية، و(ما) مؤ دة ملع  التعليم.  
سأحرية منأه ئأني اوعأدهم ابلطوجأان، ومج  اخلطيئات مراد ما اإلشراك، وا ذيب الرسو ، وأذاه، وأذ  املؤمنني معه، وال 

 وما ينطوي عليه ذلك  له من اجلرا م والفوائش. 
وقأأرأ اجلم أأور (خطيئأأايم) بصأأيغة مجأأ  خطيئأأة ابهلمأأزة. وقأأرأه أبأأو عمأأرو وئأأده (خطأأاايهم) مجأأ  خطيأأة ابليأأاء امل أأددة  

 مدغمة جي ا الياء املنقل ة عن  زة للتحفيل. 
 حمسن الط اق ين بني النار والغرق امل عر ابملاء اضادا. ويف قوله (أغرقوا جلدخلوا انرا)  
وافري  (جلم جيدوا هلم من دون هللا أنصارا) اعريض ابمل ر ني من العرب الذين  انوا يزعمون أن ايصنام ا ف  هلم وادج   

نأوح  أذلك ال انصأر م  عن م ال وارث يع  يف الدنيا يهنأم ال يؤمنأون ابل عأث، أي  مأا مل انصأر ايصأنام ع أديا مأن قأوم
 أصنام م. 

 وضم  (جيدوا) عا د إا (الظاملني) من قوله (وال ازد الظاملني إال ضالال) و ذلك ضم  (هلم).  
 واملع : جلم جيدوا ينفس م أنصارا دون عذاب هللا.  
دوا إال جأأأأاورا  [ إنأأأأك إن اأأأأذرهم يضأأأألوا ع أأأأادك وال يلأأأأ26(وقأأأأا  نأأأأوح رب ال اأأأأذر علأأأأق ايرا مأأأأن ال أأأأاجرين دايرا  

[) عطأل علأق (قأا  نأوح ريب إهنأم عصأأوين) أعق أه ابلأدعاء علأي م ابإلهأالك واالستئصأا  أبن ال ي قأي مأأن م 27 فأارا 
 أئدا، أي ال ا ق من م أودا علق ايرا. 

 ضالال).  وأعيد جعم (قا ) لوقو  الفصم بني أقوا  نوح جبملة (با خطيئايم) اخل، أوما وجبملة (وال ازد الظاملني إال 
وقرنت بواو العطل لت ون مستقلة جال ات   مجلأة (إهنأم عصأوين) لإلشأارة إا أن دعأوة نأوح ئصألت بعأد شأ ايته بقولأه  

 (إهنم عصوين). 
وداير: اسم خمصوص ابلوقأو  يف النفأي يعأم  أم إنسأان، وهأو اسأم مأن وزن جيعأا  م أتق مأن اسأم الأدار جعينأه واو ين   

داير: ديوار جلما اوتمعت الواو والياء وااصلتا وسأ قت إئأدا ا ابلسأ ون قل أت الأواو ايء    عني دار مقدرة واوا، جلصم
 أدغمت ابلياء الزا دة  ما جعم بسيد وميت. ومع  داير: من مم بدار القوم  ناية عن إنسان. 

ت يف إصأالح املنطأق إا مخسأة ونظ  (داير) يف العموم والوقو  يف النفي أمسأاء   أ ة يف  أالم العأرب أبلغ أا أبأن السأ ي 
 وع رين، وزاد  را  النمم س عة ج لغت اثنني وثالثني امسا، وزاد ابن مالك يف التس يم ستة جصارت لانية وثالثني. 

 ومن أش رها: آئد، وداير، وعريب و ل ا صع  اإلنسان، ولف  (بد) بضم املوئدة وا ديد الدا  امل ملة وهو املفارقة.  
إن اأذرهم يضأألوا ع أادك) اعليأأم لسأؤاله أن ال يأأرتك هللا علأق ايرا أئأأدا مأن ال أأاجرين يريأد أنأأه خ أأي أن ومجلأة (إنأأك  

 يضلوا بعض املؤمنني وأن يلدوا أبناء ين لون علق  فرهم. 
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عل  وايرا جيوز أن يراد ما مجي  ال رة الدنيوية، وأن يراد أرا مع ودة للمت لم واملحاطب  ما يف قوله اعاا (قا  او 
 علق خزا ن ايرا) يع  أرا مصر يف سورة يوسل. 

ومتمم أن ي أون ال  أر يومئأذ منحصأرين يف قأوم نأوح، وجيأوز خالجأه، وعلأق هأذه االئتمأاالت ين أل ائتمأا  أن ي أون  
. الطوجان قد غمر مجي  ال رة ايرضية، وائتمأا  أن ي أون طوجأاان قاصأرا علأق انئيأة   أ ة مأن عمأوم ايرا، وهللا أعلأم

 وقد اقدم ذلك عند افس  قوله اعاا (جلجنيناه والذين معه يف الفلك) يف سورة ايعراف. 
   
 

 4581صفحة : 
 
وخأرب (إنأك) قمأو  ال أرط مأ  ووابأأه الواقأ  بعأد (إن) ينأه إذا اوتمأ  م تأدأ وشأأرط روأ( ال أرط علأق امل تأدأ جأألعطي   

 ط وووابه عليه. ال رط اجلواب ومل يعط امل تدأ خربا لداللة مجلة ال ر 
وعلأأم نأأوح أهنأأم ال يلأأدون إال جأأاورا  فأأارا أبن أوالدهأأم ين أألون جأأي م جيلقنأأوهنم ديأأن م ويصأأدون نوئأأا عأأن أن يرشأأدهم  

 جحصم له علم مذه القضية بدليم التجربة. 
 واملع : وال يلدوا إال من يص  جاورا  فارا عند بلوغه سن العقم.  
 العمم ال ديد الفساد. والفاور: املتصل ابلفجور، وهو  
وال فار: م الغة يف املوصوف ابل فأر، أي إال مأن جيمأ  بأني سأوء الفعأم وسأوء االعتقأاد، قأا  اعأاا (أولئأك هأم ال فأرة  

 الفجرة). 
ويف  أأالم نأأوح داللأأة علأأق أن املصأألحني ي تمأأون اصأأالح وأأيل م احلاضأأر وال ي ملأأون أتسأأيس أسأأس إصأأالح ايويأأا   

ل ا سواء يف نظرهم اإلصالئي. وقد انتز  عمر بن اخلطاب من قوله اعاا (والذين واءوا من بعدهم) الاية إذ ايويا   
دليال علق إبقاء أرا سواد العراق غ  مقسومة بني اجلأيش الأذي جأت( العأراق ووعل أا خراوأا يهل أا قصأدا لأدوام الأرزق 

 من ا ملن سيجيء من املسلمني. 
[) وعأم الأدعاء لنفسأه 28ييت مؤمنا وللمأؤمنني واملؤمنأات وال اأزد الظأاملني إال ا أارا (رب اغفر يل ولوالدي وملن دخم ب 

ووالديأأه خا أأة مناوااأأه جابتأأدأ بنفسأأه   أبقأأرب النأأاس بأأه و أأا والأأداه،   عمأأم أهلأأه وذويأأه املأأؤمنني جأأدخم أوالده وبنأأوه 
املراد بقوله (دخم بييت) دخو  خمصأوص وهأو واملؤمنات من أزواو م وعرب عن م صن دخم بيته  ناية عن س ناهم معه، ج

الدخو  املت رر املأالزم. ومنأه مسيأت بطانأة املأرء دخيلتأه ودخلتأه   عمأم املأؤمنني واملؤمنأات،   عأاد ابلأدعاء علأق ال فأرة 
 أبن مرم م هللا النجاح وهو علق ئد قوله املتقدم (وال ازد الظاملني إال ضالال). 

ج و ختصيص للظاملني مأن قومأه بسأؤا  استئصأاهلم بعأد أن مشل أم وغأ هم بعمأوم قولأه (ال اأذر والت ار: اهلالك واخلسار،  
 علق ايرا من ال اجرين دايرا) ئرصا علق سالمة اجملتم  اإلنساين من شوا ب املفاسد واط  ه من العناصر اخل ي ة. 

 ذ ر ال عليب أن امس ا مشحق بنت آنو .  ووالداه: أبوه وأمه، وقد ورد اسم أبيه يف التوراة  ملك  وأما أمه جقد 
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 وقرأ اجلم ور (بييت) بس ون ايء املت لم. وقرأه ئفص عن عاصم بتحري  ا.  
واست ناء (إال ا ارا) منقط  ين الت ار ليس من الزايدة املدعو بنفي أا ج نأه أراد ال اأزدهم مأن ايمأوا  وايوالد ين يف زايدة  

نني. وهذا  قو  موسق عليه السالم (ربنا إنك آايأت جرعأون ومأره زينأة وأمأواال يف احليأاة ذلك هلم قوة هلم علق أذ  املؤم
 الدنيا ربنا ليضلوا عن س يلك) الية. وهذا من أت يد ال يء صا ي  ه ضده  قوله (جلم يزدهم دعا ي إال جرارا). 

 بسم هللا الرمحن الرئيم  
 سورة اجلن  
ل الأأيت رأيناهأأا ومن أأا ل أأويف امل تأأوب ابلقأأ وان يف القأأرن اخلأأامس (سأأورة اجلأأن). مسيأأت يف  تأأب التفسأأ  ويف املصأأائ  

 و ذلك ارمج ا الرتمذي يف  تاب التفس  من وامعه، وارمج ا ال حاري يف  تاب التفس  (سورة قم أوئي أيل). 
 واشت ر علق ألسنة امل ت ني واملتعلمني يف ال تاايب القرآنية ابسم (قم أوئي) .  
 يذ رها يف اإلاقان يف عداد السور اليت هلا أ  ر من اسم وووه التسميتني ظاهر. ومل  
 وهي م ية ابالافاق.  
ويظ أأر أهنأأا نزلأأت يف ئأأدود سأأنة ع أأر مأأن ال ع أأة. جفأأي الصأأحيحني ووأأام  الرتمأأذي مأأن ئأأديث ابأأن ع أأاس أنأأه قأأا :  

 سوق ع اظ بنحلة وهو يصلي أبصحابه صأالة انطلق رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم يف طا فة من أصحابه عامدين إا
الفجأأر وأنأأه اسأأتم  جريأأق مأأن اجلأأن إا قراءاأأه جروعأأوا إا طأأا فت م جقأأالوا (إان مسعنأأا قأأرآان عج أأا) وأنأأز  الأأه علأأق ن يأأه (قأأم 

 أوئي أيل أنه أستم  نفر من اجلن). 
م إا الطا ل يطلأب النصأرة مأن ثقيأل، وذ ر ابن إسحاق أن نزو  هذه السورة بعد سفر رسو  هللا صلق هللا عليه وسل 

 أي وذلك ي ون يف سنة ع ر بعد ال ع ة وسنة ثالث ق م اهلجرة. 
 وقد عدت السورة ايربعني يف نزو  السور نزلت بعد ايعراف وق م يسل.  
 واافق أهم العدد علق عد آي ا لاان وع رين.  
  
 أغراض ا  
   
 

 4582صفحة : 
 
هللا عليه وسلم أبن دعواه بلغت إا ونس اجلن وإج ام م ج م معان مأن القأرآن الأذي اسأتمعوا إث ات  رامة للنيب صلق   

للنيب صألق هللا عليأه وسألم وج أم مأا يأدعوا إليأه مأن التوئيأد واهلأد ، وعلم أم بعظمأة هللا وانزي أه عأن ال أريك والصأائ ة 
 والولد. 

 وإبطا  ع ادة ما ي عد من اجلن.  
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 لم الغيب إا غ  الرسم الذين يطلع م هللا علق ما ي اء. وإبطا  ال  انة وبلود ع 
وإث ات أن ه خلقا يدعون اجلن وأهنم أصناف من م الصاحلون ومن م دون ذلك صرااب، واضليم الذين يقولون علق هللا  

 ما مل يقله، والذين يع دون اجلن، والذين ين رون ال عث، وأن اجلن ال يفلتون من سلطان هللا اعاا. 
واعج  م من اإلصابة برووم ال  ب املانعة من اسرتاق السم ، ويف املراد من هذا املن  والتحلص من ذلك إا ما أوئق  

هللا إا رسأأوله صأألق هللا عليأأه وسأألم مأأن يف شأألن القحأأط الأأذي أصأأاب امل أأر ني ل أأر  م وملأأنع م مسأأاود هللا، وإنأأذارهم 
  عليه وسلم وحماولت م من م العدو  عن الطعن يف دين م. أبهنم سيندمون علق أتل  م علق النيب صلق هللا

[ ي أأدي إا الرشأأد جهمنأأا بأأه ولأأن ن أأرك بربنأأا 1(قأأم أوئأأي إيل أنأأه اسأأتم  نفأأر مأأن اجلأأن جقأأالوا إان مسعنأأا قأأرآان عج أأا  
لأذين هأم [) اجتتاح السورة ابيمر ابلقو  ي   إا أن ما سيذ ر بعده ئأدث غريأب وخاصأة ابلنسأ ة للم أر ني ا2أئدا 

 مظنة الت ذيب به  ما يقتضيه قوله ( ما ظننتم أن لن ي عث هللا أئدا) ئس ما أييت. 
أمر هللا رسوله صلق هللا عليه وسلم أبن يعلم املسلمني وغ هم أبن اله أوئق إليأه وقأو  ئأدث عظأيم يف دعواأه أقامأه هللا  

ق ونا السأتما  القأرآن وأهلم أم أو علم أم ج أم مأا مسعأوه ا رها لن يه وانوي ا ابلقرآن وهو أن سحر بعض من النو  املسم
واهتداءهم إا مقدار إرشاده إا احلق والتوئيد وانزيه هللا واإلهأان ابل عأث واجلأزاء ج انأت دعأوة اإلسأالم يف أصأوهلا ابلغأة 

له علق ما و لوا عليأه مأن خأ  إا عامل من العوامل املغي ة ال عالقة ملووودااه ابلت اليل وال ابلعقا د بم هو عامل ق و  أه
أو شر ال يعدوا أئدهم يف مدة الدنيا و لته جي أون علأق معيارهأا مصأ ه ايبأدي يف احليأاة الخأرة ولأذلك مل ي عأث إلأي م 

 ب را  . 
 وقد   ل هللا هلذا الفريق من م ئقا ق من عقيدة اإلسالم وهديه جف موه.  
حلص مأأن ظأواهر القأأرآن ومأن صأأحاح ايخ أار الن ويأأة وئسأن ا نأأو  مأأن هأذا العأأامل هأو عأأامل اجلأن وهأأو حبسأب مأأا يسأت  

اجملردات أع  املووودات اللطيفة غ  ال  يفة، اخلفيفة عأن ئاسأة ال صأر والسأم ، منت أرة يف أم نأة ق ولأة ليسأت علأق 
ت أي ليسأأت سأط( ايرا وال يف السأماوات بأأم هأي يف أوأأواء غأ  حمصأورة وهأأي مأن مقولأأة اجلأوهر مأن اجلأأواهر اجملأردا

أوسأاما وال وسأمانيات بأم هأي مووأودات روئانيأة خملوقأة مأن عنصأر انري وهلأا ئيأاة واردة وإدراك خأاص مأا ال يأأدر  
مأأداه. وهأأذه اجملأأردات الناريأأة وأأنس مأأن أونأأاس اجلأأواهر حتتأأوي علأأق اجلأأن وعلأأق ال أأياطني ج مأأا نوعأأان جلأأنس اجملأأردات 

ي مغي أأة عأأن اينظأأار ملحقأأة بعأأامل الغيأأب ال اراهأأا ايبصأأار وال اأأدر  ا الناريأأة هلأأا إدرا أأات خاصأأة واصأأرجات حمأأدودة وهأأ
 أمسا  الناس إال إذا أوصم هللا ال عور حبر ايا وإراديا إا ال  ر علق ووه املعجزة خرقا للعادة يمر قضاه هللا وأراده. 

ة وهأأي ظأأواهر القأأرآن، أو ظأأ  املأأنت وبتعاضأأد هأأذه الأأدال م واناصأأرها وإن  أأان  أأم وائأأد من أأا ال يعأأدوا أنأأه ظأأ  الداللأأ 
والداللة وهي ايئاديث الصحيحة، ئصم ما يقتضي االعتقاد بووود مووودات خفية اسمق اجلن جتفسر بأذلك معأاين 

 آايت من القرآن وأخ ار من السنة. 
  إذ مل ا  ت وليس ذلك با يدخم يف أصو  عقيدة اإلسالم ولذلك مل ن فر من ري ووود مووودات معينة من هذا النو  

 ئقيقت ا أبدلة قطعية، خبالف ئا  من يقو : إن ذ ر اجلن مل يذ ر يف القرآن بعد علمه آبايت ذ ره. 
 وأما ما يرو  يف ال تب من أخ ار وز ية يف ظ ورهم للناس وإاياهنم أبعما  عجي ة جذلك من الرواايت اخليالية.  
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م من يقو : إنه رأي أش اهلم أو آاثرهم وما جند الك القصأص إال علأق وإان مل نلق أئدا من إث ات العلماء الذين لقيناه 
 ألسنة الذين يسرعون إا التصديق ابيخ ار أو اغلب علي م التحيالت. 

 وإن  ان جي م من ال يت م ابل ذب ول نه با يضرب له م م قو  املعري:           
 وم لك من ختيم   خاال    
 

 4583صفحة : 
 
للنيب صلق هللا عليه وسلم اترات  ما يف ئديث اجل  الذي افلأت ليفسأد عليأه صأالاه وهأو مأن معجزااأه  جظ ور اجلن  

 م م رةيته املال  ة ورةيته اجلنة والنار يف ئا ط الق لة وظ ور ال يطان ييب هريرة يف ئديث ز اة الفطر. 
ام، وقولأأه (ولقأأد ذرأان جل أأنم   أأ ا مأأن اجلأأن وقأأد مضأأق ذ أأر اجلأأن عنأأد قولأأه (ووعلأأوا ه شأأر اء اجلأأن) يف سأأورة اينعأأ 

 واينس) يف سورة ايعراف. 
والذين أمر الرسو  صلق هللا عليه وسلم أبن يقو  هلم أنه أوئأي إليأه خبأرب اجلأن: هأم مجيأ  النأاس الأذين  أان النأيب صألق  

ملأا لأه مأن داللأة علأق شأرف هأذا الأدين  هللا عليه وسلم ي لغ م القأرآن مأن املسألمني وامل أر ني أراد هللا إبالغ أم هأذا اخلأرب
وشأأرف  تابأأه وشأأرف مأأن وأأاء بأأه، وجيأأه إدخأأا  مسأأرة علأأق املسأألمني واعأأريض ابمل أأر ني إذ  أأان اجلأأن قأأد أدر أأوا شأأرف 
القرآن وج موا مقاصده وهم ال يعرجون لغته وال يدر ون بالغته جلق لوا عليه، والذين واء بلساهنم وأدر وا خصا ص بالغته 

 رضوا عنه. أن روه وأع
ويف اإلخ أأار عأأن اسأأتما  اجلأأن للقأأرآن أبنأأه أوئأأي إليأأه ذلأأك إهأأاء إا أنأأه مأأا علأأم بأأذلك إال اخ أأار هللا إايه بوقأأو  هأأذا  

 االستما ، جالية اقتضي أن الرسو  صلق هللا عليه وسلم مل يعلم حبضور اجلن الستما  القرآن ق م نزو  هذه الية. 
نا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن) الايت، جتذ   صأا يف هأذه اليأة أو هأي إشأارة إا وأما آية ايئقاف (وإذا صرج 

 قصة أخر  رواها ع د هللا بن مسعود وهي يف صحي( مسلم يف أئاديث القراءة يف الصلوات وال عالقة هلا مذه الية. 
يل استما  نفأر. وأت يأد اخلأرب املأوئق حبأرف وقوله (أنه أستم  نفر من اجلن) يف موض  ان ب جاعم (أوئي) أي أوئي إ 

 (أن) لالهتمام به ولغرابته. 
 وضم  (أنه) ضم  ال لن وخربه مجلة (استم  نفر من اجلن) ويف ذلك زايدة اهتمام ابخلرب املوئق به.  
 ومفعو  (استم ) حمذوف د  عليه (إأن مسعنا قرآان)، أي استم  القرآن نفر من اجلن.  
اعة من وائد إا ع رة وأصله يف اللغة جلماعة من ال  ر جلطلق علق مجاعة من اجلن علق ووه الت  يه إذ والنفر: اجلم  

ليس يف اللغة لف  آخر  ما أطلق روا  يف قوله (يعوذون بروا  مأن اجلأن) علأق شأحوص اجلأن. وقأوهلم (إان مسعنأا قأرآان 
أن ينأأذروهم ويرشأأدوهم إا الصأأالح قأأا  اعأأاا يف سأأورة  عج أأا) قأأالوه لأأ عض مأأن م مل مضأأر السأأتما  القأأرآن أهلم أأم هللا

ايئقاف (وإذا صرجنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القأرآن جلمأا ئضأروه قأالوا أنصأتوا جلمأا قضأي ولأوا إا قأوم م منأذرين 
 قالوا اي قومنا إان مسعنا  تااب) الايت. 
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ي م مأن نأوع م ابل يفيأة الأيت يتفأا ون مأا، إذ لأيس للجأأن ومعأ  القأو  هنأا: إبأالد مأرادهم إا مأن يريأدون أن ي لغأوه إلأأ 
ألفاظ لري علق ايلسن، جيما يظ ر جالقو  هنا مستعار للتع   عما يف النفس م م قوله اعاا (قالأت منلأة اي أي أا النمأم 

 ادخلوا مسا ن م) جي ون ذلك ا رها هلذا الدين أن وعم هللا له دعاة من ال قلني. 
قأأوال نفسأأيا، أي خأواطر والأأت يف مأأدر ايم وأأوالن القأأو  الأذي ين عأأث عأأن إرادة صأأائب اإلدراك بأأه  وجيأوز أن ي أأون 

 إبالد مدر ااه لغ ه، ج ن م م ذلك يعرب عنه ابلقو   ما يف بيت النابغة يتحدث عن  لب صيد:          
أم يصأأأأد ومنأأأه قولأأأه اعأأأاا (ويقولأأأون يف قالأأأت لأأأه الأأأنفس إين ال أر  طمعأأأا                      وإن مأأأوالك مل يسأأألم ولأأأ  

 أنفس م لوال يعذبنا هللا صا نقو ). 
وأت يد اخلرب ب(أن) يهنم أخربوا به جريقا من م ي  ون يف وقوعه جلاوا ب الم م صا يفيد حتقيق ما قالوه وهو الذي يعرب  

 عن م له يف العربية حبرف (إن). 
 ة يف قوة املع ، أي يعجب منه، ومع  ذلك أنه بدي  جا ق يف مفاده. ووصل القرآن ابلعجب وصل ابملصدر للم الغ 
وقأد ئصأم هلأأم العلأم صأأزااي القأرآن ابن  أأاف وهأ  م هللا إايه. قأأا  املأازري يف شأأرح صأحي( مسأألم  ال بأد ملأأن آمأن عنأأد  

أن ي أأون اجلأأن قأأد  مسأأا  القأأرآن أن يعلأأم ئقيقأأة اإلعجأأاز وشأأروط املعجأأزة. وبعأأد ذلأأك يقأأ  العلأأم بصأأدق الرسأأو ف ج مأأا
علموا ذلك أو علموا من  تب الرسم املتقدمة ما دهلم علأق أنأه هأو النأيب ايمأي الصأادق امل  أر بأه  اه. وأان أقأو  ئصأم 
للجن علأم وديأد بأذلك اهلأام مأن هللا يدلأة  أانوا ال ي أعرون مأا إذ مل ي ونأوا مطأال ني صعرجت أا، وأن ج م أم للقأرآن مأن 

  جي م علق ووه خرق العادة  رامة للرسو  صلق هللا عليه وسلم وللقرآن. ق يم اإلهلام خلقه هللا
   
 

 4584صفحة : 
 
 واإلهان ابلقرآن يقتضي اإلهان صن واء به وصن أنزله ولذلك قالوا (ولن ن رك بربنا أئدا).   
وسأألم وصأأدق القأأرآن ومأأا  وقأأد ئصأأم هلأأؤالء النفأأر مأأن اجلأأن شأأرف املعرجأأة ابه وصأأفااه وصأأدق رسأأوله صأألق هللا عليأأه 

ائتو  عليه ما مسعوه منه جصاروا من خ ة املحلوقات، وأ رموا ابلفوز يف احلياة الخرة جلأم ي ونأوا بأن ذرأ هللا جل أنم مأن 
 اجلن واإلنس. 

 ومتعلق (استم ) حمذوف د  عليه قوله بعده (جقالوا إان مسعنا قرآان عج ا).  
و يقأأا  بفأأت( الأأراء وجأأت( ال أأني  هأأو اخلأأ  والصأأواب واهلأأد . واافقأأت القأأراءات والرشأأد: بضأأم الأأراء وسأأ ون ال أأني  أ 

 الع ر علق قراءاه بضم جس ون. 
وقأأوهلم (ولأأن ن أأرك بربنأأا أئأأدا)، أي ينتفأأي ذلأأك يف املسأأتق م. وهأأذا يقتضأأي أهنأأم  أأانوا م أأر ني ولأأذلك أ أأدوا نفأأي  

 عليه ب(إن) أ د خربهم عن إقالع م عن اإلشراك ب(لن). اإلشراك حبرف التلييد ج ما أ د خربهم عن القرآن وال ناء 
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[) هأأذا حم أأي عأأن  أأالم اجلأأن، قأأرأه اجلم أأور ب سأأر  أأزة (إنأأه) علأأق 3(وأنأأه اعأأاا وأأد ربنأأا مأأا اختأأذ صأأائ ة وال ولأأدا  
 اعت اره معطوجا علق قوهلم (إان مسعنا قرآان عج ا) إذ جيب  سر  زة (إن) إذا ئ يت ابلقو . 

ر ومحزة وال سا ي وئفص وأبو وعفر وخلل بفت( اهلمزة علق أنأه معطأوف علأق الضأم  اجملأرور ابل أاء يف وقرأه ابن عام 
قولأأه (جهمنأأا بأأه) أي آمنأأا أبنأأه اعأأاا وأأد ربنأأا. وعأأدم إعأأادة اجلأأار مأأ  املعطأأوف علأأق اجملأأرور ابحلأأرف مسأأتعمم، ووأأوزه 

 تلل يف ئذجه هنا علق التلويم. ال وجيون، علق أنه ئرف اجلر     ئذجه م  (أن) جال ين غي أن خي
قا  يف ال  اف: (أنه استم ) ابلفت( ينه جاعم أوئي  أي ان ب الفاعأم  (وإان مسعنأا) ابل سأر ينأه م تأدأ حم أي بعأد  

القو    حتمم علي ا ال واقي جما  ان من الوئي جت( وما  ان من قو  اجلن  سر، و ل ن من قوهلم إال ال نتني ايخريني: 
ساود ه)، (وأنه ملا قام ع د هللا) ومن جت(  ل ن جعطفا علق حمم اجلار واجملرور يف (آمنأا بأه)  لنأه قيأم: صأدقناه (وأن امل

 وصدقنا أنه اعاا ود ربنا، وأنه  ان يقو  سفي نا، و ذلك ال واقي اه. 
النأاس جلشأ ه الت لأل واجلأد:  والتعايل: شدة العلو، وعم شديد العلو  املت لل العلو خلروج علوه عن غالب ما اعارجأه  

بفأأت( اجلأأيم العظمأأة واجلأأال ، وهأأذا   يأأد واوطئأأة لقولأأه (مأأا اختأأذ صأأائ ة وال ولأأدا) ين اختأأاذ الصأأائ ة لالجتقأأار إلي أأا 
ينسأأ ا وعوهنأأا وااللتأأذاذ بصأأح ت ا، و أأم ذلأأك مأأن آاثر االئتيأأاج، وهللا اعأأاا الغأأ  املطلأأق، واعأأاا وأأده بفنأأاه املطلأأق، 

 ب جيه لالستعانة واينس به، م  ما يقتضيه من انفصاله من أوزاء والديه و م ذلك من االجتقار واالنتقاص. والولد يرغ
 وضم  (إنه) ضم  شلن وخربه مجلة (اعاا ود ربنا).  
 ومجلة (ما اختذ صائ ة) إا آخرها بد  اشتما  من مجلة (اعاا ود ربنا).  
 أو مفتوئة ينه مسوق إا جريق يعتقدون خالف ذلك من اجلن.  وأت يد اخلرب ب(ان) سواء  انت م سورة 
واالقتصأأار يف بيأأان اعأأايل وأأد هللا علأأق انتفأأاء الصأأائ ة عنأأه والولأأد ين أأئ أبنأأه  أأان شأأا عا يف علأأم اجلأأن مأأا  أأان يعتقأأده  

وهأو مأن اجلأن، وين  امل ر ون أن املال  ة بنات هللا من سروات اجلن وما اعتقاد امل أر ني إال انشأئ عأن القأني ال أيطان
 ذلك با مسعوه من القرآن م م قوله اعاا (س حانه أىن ي ون له ولد ومل ا ن له صائ ة) يف سورة اينعام. 

 وإعادة (ال) الناجية م  املعطوف للتل يد للداللة علق أن املعطوف منفي ابستقالله لدج  اوهم نفي اجملمو .  
ا  م مت لم م  ا ريك غ ه، جعلق اقدير أنه من  الم اجلن ج أو قأو   أم وائأد وضم  اجلماعة يف قوله (ربنا) عا د إ 

 من م عن نفسه ومن معه من بقية النفر. 
[) قرأه اجلم ور ب سرة  زة (وإنه). وقرأ ابن عامر ومحأزة وال سأا ي وئفأص 4(وإنه  ان يقو  سفي نا علق هللا شططا  

له (وأنه اعاا ود ربنا) جقد ي ون إهاهنم بتعأايل هللا عأن أن يتحأذ صأائ ة وأبو وعفر وخلل بفت( اهلمزة  ما اقدم يف قو 
 وولدا انشئا علق ما مسعوه من القرآن وقد ي ون انشئا عن إدرا  م ذلك أبدلة نظرية. 

 والسفيه: هنأا وأنس، وقيأم: أرادوا بأه إبلأيس، أي  أان يلقأن م صأفات هللا صأا ال يليأق جباللأه، أي  أانوا يقولأون علأق هللا 
 شططا بم نزو  القرآن بتسفي  م يف ذلك. 
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وال أأأطط: قأأأاوزة احلأأأد ومأأأا خيأأأرج عأأأن العأأأد  والصأأأواب، واقأأأدم يف قولأأأه اعأأأاا (وال ا أأأطط) يف سأأأورة صل. واملأأأراد   

 ال لن.  ابل طط إث ات ما نفاه قوله (ولن ن رك بربنا أئدا) وقوله (ما اختذ صائ ة وال ولدا). وضم  (وإنه) ضم 
 والقو  جيه ويف التل يد ب(إن) م سورة أو مفتوئة  القو  يف قوله (وإنه اعاا ود ربنا) اخل.  
[) قرأ  أزة (أن) ابل سأر اجلم أور وأبأو وعفأر، وقرأهأا ابلفأت( ابأن عأامر 5(وإان ظننا أن لن اإلنس واجلن علق هللا  ذاب  

 وئفص ومحزة وال سا ي وخلل. 
هو من احمل أي ابلقأو ، ومعنأاه االعتأذار عمأا اقتضأاه قأوهلم (جهمنأا بأه ولأن ن أرك بربنأا أئأدا) مأن   جعلق قراءة  سر (إن) 

  وهنم  انوا م ر ني جل ل م وأخذهم قو  سف ا  م مس وهنم ال ي ذبون علق هللا. 
نفأي يفيأد أهنأم  والتل يد ب(إن) لقصد حتقيق عذرهم جيما سألل مأن اإلشأراك، وأت يأد املظنأون ب(لأن) املفيأدة لتلييأد ال 

  انوا متوغلني يف ئسم ظن م صن ضللوهم ويد  علق أن الظن هنا صع  اليقني وهو يقني خمطئ. 
 وعلق قراءة الفت( هو عطل علق اجملرور ابل اء يف قوله (جهمنا به) جاملع : وآمنا ج منا ظننا ذلك جلخطلان يف ظننا.  
يأأدة، وأهنأا ال جيأأوز جي أأا ايخأأذ حبسأن الظأأن ابملقلأأد بفأت( الأأالم بأأم يتعأأني ويف هأذه اليأأة إشأأارة إا خطأر التقليأأد يف العق 

 النظر وايام رأي املقلد ئىت ين ض دليله. 
وقرأ اجلم ور (اقو ) بضم القاف وس ون الواو. وقرأه يعقوب بفت( القاف والأواو م أددة، مأن التقأو  وهأو نسأ ة  أالم  

بتا ني جعلق هذه القراءة ي ون ( ذاب) مصدرا مؤ أدا لفعأم (اقأو ) ينأه إا من يقله وهو يف مع  ال ذب وأصله اتقو  
 مرادجه. 

[) قأرأ اجلم أور  أزة (وإنأه) ابل سأر. وقرأهأا ابأن 6(وإنه  ان روأا  مأن اينأس يعأوذون بروأا  مأن اجلأن جأزادوهم رهقأا  
واملقصأود منأه هأو قولأه (جأزادوهم  عامر ومحزة وال سا ي وئفص وأبو وعفر وخلل بفت( اهلمزة عطفا علق اجملأرور ابل أاء،

 رهقا) وأما قوله ( ان روا  من اإلنس) اخل، ج و   يد ملا بعده. 
وإطالق الروا  علق اجلن عن طريق الت  يه وامل ا لة لوقوعه م  روا  من اإلنس ج ن الروم اسم للذ ر ال الغ مأن بأ   

 آدم. 
 علق خربها من قوهلم (جزادوهم رهقا).  والتل يد ب(إن) م سورة أو مفتوئة راو  إا ما افر  
والعوذ: االلتجاء إا ما ينجي من شيء يضر، قأا  اعأاا (وقأم رب أعأوذ بأك مأن  أزات ال أياطني)، جأ ذا محأم العأوذ   

علق ئقيقته  ان املع  أنه  ان روا  يلتجئون إا اجلن ليدج  اجلن عن م بعض ايضرار جوق  افس  ذلك صا  ان يفعلأه 
ون يف اجلاهليأأة إذا سأأار أئأأدهم يف م أأان، قفأأر ووئأأش أو اعأأزب يف الرعأأي  أأانوا يتو أأون أن اجلأأن اسأأ ن القفأأر امل أأر 

وخياجون اعرا اجلن والغيالن هلم وع   أا مأم يف الليأم ج أان اخلأا ل يصأي( أبعلأق صأواه: اي عزيأز هأذا الأوادي إين أعأوذ 
لأأوادي هنعأه، قأالوا: وأو  مأن سأن ذلأأك هلأم قأوم مأن أهأأم بأك مأن السأف اء الأذين يف طاعتأأك، جيحأا  أن اجلأ  الأذي اب

 اليمن   بنو ئنيفة   ج ا ذلك يف العرب وهي أوهام وختيالت. 
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وزعم أهم هذا التفس  أن مع  (جزادوهم رهقأا) أن اجلأن  أانوا متقأرون اإلنأس مأذا اخلأوف ج أانوا ي  أرون مأن التعأرا  
  هلم والتحيم إلي م جيزدادون بذلك خماجة.

 والرهق: الذ .  
والذي أختاره يف مع  الية أن العوذ هنا هو االلتجاء إا ال يء وااللتفأاف ئولأه. وأن املأراد أنأه  أان قأوم مأن امل أر ني  

 يع دون اجلن ااقاء شرها. ومع  (جزادوهم رهقا) جزاديم ع اديم إايهم ضالال. والرهق: يطلق علق اإل . 
[) قأرأ اجلم أور وواجق أم أبأو وعفأر ب سأر  أزة (وإهنأم). وقأرأ ابأن عأامر 7لن ي عث هللا أئأدا  (وإهنم ظنوا  ما ظننتم أن 

 ومحزة وال سا ي وئفص وخلل بفت( اهلمزة علق اعت ار ما اقدم يف قوله اعاا (وإنه اعاا ود ربنا). 
 مأا ظننأتم اخل، أي آمنأا أبهنأم أخطألوا يف واملع : أن رواال من اإلنس ظنوا أن هللا ال ي عث أئدا، أو أان آمنا أبهنم ظنوا   

 ظن م. 
والتل يأأأد ب(إن) امل سأأأورة أو املفتوئأأأة لالهتمأأأام ابخلأأأرب لغايتأأأه. وال عأأأث متمأأأم بعأأأث الرسأأأم ومتمأأأم بعأأأث ايمأأأوات  

 للح ر، أي ئصم هلم م لما ئصم ل م من إن ار إرسا  الرسم. 
 هم لاوز عامل اإلنس إا عامل اجلن. واإلخ ار عن هذا جيه اعريض ابمل ر ني أبن جساد اعتقاد 
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ومجلة ( ما ظننتم) معرتضة بني (ظنوا) ومعموله، جيجوز أن ا ون من القو  احمل ي يقو  اجلن بعض م ل عض ي   ون    

  فارهم ب فار اإلنس. 
ه هلأم، وهأذا الووأه يتعأني إذا وعلنأا وجيوز أن ا ون من  الم هللا اعاا املحاطأب بأه امل أر ون الأذي أمأر رسأوله أبن يقولأ 

 القو  يف قوله اعاا (جقالوا إان مسعنا) ع ارة عما وا  يف نفوس م علق أئد الوو ني السابقني هنالك. 
 و(أن) من قوله (أن لن ي عث) خمففة من ال قيلة وامس ا ضم  شلن حمذوف.  
 ي للداللة علق أهنم  انوا غ  مرتددين يف إئالة وقو  ال عث. ومجلة (لن ي عث هللا أئدا) خربه. والتع   حبرف أتييد النف 
[ وإان  نا نقعد من ا مقاعد للسم  جمن يستم  الن جيد له 8(وإان ملسنا السماء جوودانها ملئت ئرسا شديدا وش  ا  

وخلأل بفأت(  [) قأرأ اجلم أور وواجق أم أبأو وعفأر ب سأر اهلمأزة. وقأرأ ابأن عأامر ومحأزة وال سأا ي وئفأص9ش ااب رصدا 
 اهلمزة عطفا علق اجملرور ابل اء جي ون من عطفه علق اجملرور ابل اء هو قوله (جمن يستم  الن جيد له ش  ا رصدا). 

والتل يد ب(إن) يف قوهلم (وإان ملسنا السماء) لغرابة اخلرب ابعت ار مأا يليأه مأن قولأه (وإان  نأا نقعأد من أا مقاعأد للسأم )  
 اخل. 

جلأأس ابليأأد، ويطلأأق قأأازا علأأق اخت أأار أمأأر ين إئسأأاس اليأأد أقأأو  إئسأأاس، ج أأ ه بأأه االخت أأار عأأن واللمأأس: ئقيقأأة ا 
 طريق االستعارة  ما أطلق مرادجه وهو املس علق االخت ار يف قو  يزيد بن احل م ال اليب:          
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أي اختأربان نسأب آاب نأا وآاب  أم ج نأا مسسنا من الابء شيئا ج ألأنأا                      إا نسب يف قومه غأ  واضأ    
 مجيعا  رام الابء. 

وملئت: مستعمم يف مع    ر جي ا. وئقيقة املمء غمر جراد امل ان أو اإلانء صا مم جيه، جلطلق هنا علأق   أرة ال أ ب  
 واحلراس علق ووه االستعارة. 

الوائأد منأه ابحلرسأي. ووصأل ب أديد وهأأو  واحلأرس: اسأم مجأ  للحأراس وال وائأد لأه مأن لفظأه م أأم خأدم، وإمنأا يعأرف 
مفأأأرد نظأأأرا إا لفأأأ  ئأأأرس  مأأأا يقأأأا : السأأألل الصأأأاحل، ولأأأو نظأأأر إا مأأأا يتضأأأمنه مأأأن الئأأأاد جلأأأاز أن يقأأأا : شأأأداد. 

 والطوا ل من احلرس أئراس. 
وال أأ ب: مجأأ  شأأ اب وهأأو القطعأأة الأأيت انفصأأم عأأن بعأأض النجأأوم جتسأأقط يف اجلأأو أو يف ايرا أو ال حأأر وا أأأون  
ضاءة عند انفصاهلا   يزو  ضوةها ب عدها عن مقابلة شعا  ال مس واسمق الوائد من ا عند علماء اهليئأة نيز أا ابسأم م

 الرم( القص ، وقد اقدم ال الم علي ا يف أو  سورة الصاجات. 
 أ ب للأروم، جلأيس يف واملع : إننا اختربان ئا  السماء السرتاق السم  جووأدانها   أ ة احلأراس مأن املال  أة و  أ ة ال  

الية ما يؤخذ منه أن ال أ ب مل ا أن ق أم بعأث النأيب صألق هللا عليأه وسألم  مأا ظنأه اجلأائ  جأ ن العأرب ذ أروا اسأاقط 
 ال  ب يف بعض شعرهم يف اجلاهلية.  ما قا  يف ال  اف وذ ر شواهد من ال عر اجلاهلي. 

ة ئفظأأا للقأأرآن مأأن دسأأا س ال أأياطني  مأأا د  عليأأه قولأأه نعأأم يؤخأأذ من أأا أن ال أأ ب ا أأاثرت يف مأأدة الرسأأالة احملمديأأ 
 عق ه (وإان  نا نقعد من ا مقاعد للسم  جمن يستم  الن جيد له ش ااب رصدا) وسيليت بيان ذلك. 

وهذا ال الم اوطئة و  يد لقوهلم بعده (وإان  نا نقعأد من أا مقاعأد للسأم ) إا آخأره، إذ املقصأود أن خيأربوا مأن ال خأرب  
 ن نوع م أبهنم قد ا ينوا س ب شدة ئراسة السماء و  رة ال  ب ج ن املحربين  بفت( ال اء  ي اهدونه. عنده م

وقولأأه (وإان  نأأا نقعأأد من أأا مقاعأأد للسأأم ) اخل قأأرأه ب سأأر اهلمأأزة الأأذين قأأرأوا ابل سأأر قولأأه (وإان ملسأأنا السأأماء) وبفأأت(  
ملسنا السماء جوودانها ملئت ئرسا شأديدا وشأ  ا). وغنمأا أعيأد معأه  اهلمزة الذين قرأوا ابلفت( وهذا من  ام قوهلم (وإان 

  لمة (وإان) للداللة علق أن اخلرب الذي اضمنه هو املقصود وأن ما ق له للتوطئة له ج عادة (وإان) او يد لفظي. 
صأاف النصأل وئقيقة القعود اجللوس وهو ضد القيام، أي هو وعم النصل ايسأفم م اشأرا لأررا مسأتقرا علي أا وانت 

ايعلق. وهو هنا قاز يف مالزمة امل ان زمنا طويال ين مالزمة امل ان من لوازم القعود ومنأه قولأه اعأاا (واقعأدوا هلأم  أم 
 مرصد). 

واملقاعد: مج  مقعد وهو مفعأم للم أان الأذي يقأ  جيأه القعأود، وأطلأق هنأا علأق م أان املالزمأة جأ ن القعأود يطلأق علأق  
 يف قو  امرة القيس:          مالزمة احلصو   ما 

 جقلت هني هللا أبرح قاعدا    
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والأالم يف قولأأه (للسأأم ) الم العلأأة أي يوأأم السأأم ، أي ين نسأأم  مأأا جيأأري يف العأأامل العلأأوي مأأن اصأأاريل املال  أأة   
 لوسوسة، وضم  (من ا) للسما . ابلت وين والتصريل، ولعم اجلن منساقون إا ذلك ابجل لة  ما انساق ال ياطني إا ا

و(مأأن) ا عيضأأية، أي مأأن سأأائايا وهأأو متعلأأق ب(نقعأأد)، ولأأيس اجملأأرور ئالأأة مأأن (مقاعأأد) مقأأدما علأأق صأأائ ه ين  
 السياق يف ال الم علق ئاهلم يف السما  جالعناية صتعلق جعم القعود أوا، ونظ ه قو   عب:          

من ا ل ان وأقرب زهاليأم جقولأه (من أا) متعلأق بفعأم (يزلقأه) ولأيس ئأاال                   ه ي القراد علي ا   يزلقه      
 من (ل ان). 

واعلأأم أنأأه قأأد وأأر  علأأق قولأأه اعأأاا (مقاعأأد للسأأم ) م حأأث يف م ائأأث جصأأائة ال لمأأات نسأأ ه ابأأن ايثأأ  يف امل أأم  
 ه قرينه جلووب ق حه  قو  الرضي يف راثء الصايب:          السا ر إا ابن سنان اخلفاوي جقا : إنه قد جييء من ال الم ما مع

أعأأزز علأأي أبن أراك وقأأد خأأال                      عأأن وان يأأك مقاعأأد الأعأأأواد جأأ ن إيأأراد هأأذه اللفظأأة أي (مقاعأأد) يف   
ه  إليأه وهأم العأواد. هذا املوض  صحي( إال أنه يواجق ما ي ره ذ ره ال سيما وقد أضاجه إا من متمم إضاجته  أي ما ي أر 

ولو انفرد ل ان ايمر جيه س ال. قا  ابن ايث : هذه اللفظة املعي ة يف شعر الرضي قد وأاءت يف القأرآن ججأاءت ئسأنة 
مرضأأية يف قولأأه اعأأاا (ا أأوئ املأأؤمنني مقاعأأد للقتأأا ) وقولأأه (واان  نأأا نقعأأد من أأا مقاعأأد للسأأم )، أال اأأر  أهنأأا يف هأأااني 

إا من اق ( إضاجت ا إليه ولو قا  ال اعر بدال من مقاعد العواد مقاعد الزايرة لزالت الك اهلجنأة اه.  اليتني غ  مضاجة
 وأقوا : إن ملصطلحات الناس يف استعما  ال لمات أثر يف وق  ال لمات عند ايج ام. 

 نأا) واراأب ال أرط ووزا أه والفاء اليت جرعت (من يستم  الن جيد له ش ااب رصدا) افري  علق حمذوف د  عليه جعم ( 
 عليه. واقديره:  نا نقعد من ا  أي من السماء  مقاعد للسم  جنستم  أشياء جمن يستم  الن ال يتم ن من السما . 

 و لمة (الن) مقابم  لمة ( نا)، أي  ان ذلك   انقضق.  
سأأتما  ين املسأأتم  يتعأأرا يذ  ووأأيء بصأأيغة ال أأرط وووابأأه يف التفريأأ  ين الغأأرا حتأأذير إخأأواهنم مأأن التعأأرا لال 

 ال  ب. 
واجلن ال ان ل عن ذلك يهنم منساقون إليه ابلط أ  مأ  مأا ينأاهلم مأن أذ  الأروم واالئأرتاق، شألن انسأياق املحلوقأات  

إا ما خلقت له م م ياجت الفرا  علق النار، الئتما  ضعل القوة املف رة يف اجلن حبيث يغلب علي ا ال أ وة، ووأن 
  ر يقتحمون ايخطار وامل الك ا عا لل و  م م مغامرات اهلواة يف ال حار واجل ا  وال لوج. نر  ال 

 ووقو  (ش ااب) يف سياق ال رط يفيد العموم ين سياق ال رط صنزلة سياق النفي يف إجادة عموم الن رة.  
ووصأأف ا ابلرصأأد اسأأتعارة والرصأأد: اسأأم مجأأ  راصأأد وهأأو احلأأاج  لل أأيء وهأأو وصأأل  (شأأ ااب)، أي شأأ  ا راصأأدة،   

ش  ت ابحلراس الراصدين. وهأذا إشأارة إا انقأراا ال  انأة إذ ال أاهن يتلقأق مأن اجلأ  أن أاء قملأة صأا يتلقفأه اجلأ  مأن 
خرب الغيب القل اختطاف انقصا جي مله ال اهن حبدسه صا يناسب قاري أئوا  قومه وبلده. ويف احلديث  جيزيد علق 

 .   الك ال لمة ما ة  ذبة
وأما ااصا  نفوس ال  ان ابلنفوس ال يطانية جيجأوز أن ي أون مأن اناسأب بأني النفأوس، ومعظمأه أوهأام. وسأئم رسأو   

 هللا صلق هللا عليه وسلم عن ال  ان جقا   ليسوا ب يء  . 
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جلمأا بعأث  أخرج ال حاري عن ابن ع اس قا    ان اجلن يستمعون الأوئي  أي وئأي هللا إا املال  أة بتصأاريل ايمأور  
رسو  هللا صألق هللا عليأه وسألم منعأوا، قأالوا: مأا هأذا إال يمأر ئأدث جضأربوا يف ايرا يتحسسأون السأ ب جلمأا ووأدوا 
رسو  هللا قا مأا يصألي ص أة قأالوا: هأذا الأذي ئأدث يف ايرا جقأالوا لقأوم م: (إان مسعنأا قأرآان عج أا) اليأة وأنأز  علأق 

 ن) وإمنا أوئي إليه قو  اجلن اه. ن يه (قم أوئي أنه استم  نفر من اجل
ولعأأم  يفيأأة ئأأدوث روأأم اجلأأن ابل أأ ب  أأان بطريقأأة اصأأريل الأأوئي إا املال  أأة يف قأأار  أأر علأأق مواقأأ  انقضأأاا  

ال أ ب ئأأىت إذا ااصألت قأأو  الأوئي صوقأأ  أئأد ال أأ ب انفصأم ال أأ اب بقأوة مأأا يغطأه مأأن الأوئي جسأأقط مأ  قأأر  
ئأأىت ي لأغ إا امللأك املأوئق إليأه جأال جيأأد يف طريقأه قأوة شأيطانية أو ونيأة إال أئرق أأا  الأوئي ليحرسأه مأن اقأرتاب املسأرتق

 وخبرها ج ل ت أو استط ت وبذلك بطلت ال  انة و ان ذلك من خصا ص الرسالة احملمدية. 
   
 

 4588صفحة : 
 
بأو وعفأر ب سأر اهلمأزة وهأو ظأاهر [) قأرأه اجلم أور وأ10(وإان الندري أشر أريد صن يف ايرا أم أراد مم رمم رشدا   

املع . وقرأ ابن عامر ومحزة وال سا ي وئفص وخلل بفتح ا عطفا علق اجملرور ابل اء  ما اقدم جي ون املع : وآمنا أبان 
انتفق علمنا صا يراد ابلذين يف ايرا، أي الناس، أي يهنم  انوا يسرتقون علم ذلك جلما ئرست السماء انقط  علم أم 

 ذا اوويه القراءة بفت(  زة (أان) وحماولة غ  هذا ا لل. بذلك. ه
وهذه نتيجة انلة عن قوهلم (وإان  نا نقعد من ا مقاعد للسأم ) اخل ين ذلأك السأم   أان ملعرجأة مأا جيأري بأه ايمأر مأن  

وا السأأم  صأأاروا ال هللا للمال  أأة وبأأا خيأأربهم بأأه بأأا يريأأد إعالم أأم بأأه ج أأانوا علأأق علأأم مأأن بعأأض مأأا يتلقفونأأه جلمأأا منعأأ
يعلمون شيئا من ذلك جلخربوا إخواهنم مذا عساهم أن يعتربوا أبس اب هذا التغ  جيؤمنوا ابلوئي الذي ئرسأه هللا مأن أن 

 يطل  عليه أئد ق م الذي يوئق به إليه والذي ممله إليه. 
  نا نتجسس اخلرب يف السماء.   جحاصم املع : إان الن ال ندري ماذا أريد أبهم ايرا من شر أو خ  بعد أن 
وهذا   يد ملا سيقولونه من قوهلم (وإان منا الصاحلون)   قأوهلم (وإان ظننأا أن لأن نعجأز هللا يف ايرا)   قأوهلم (وإان ملأا  

 مسعنا اهلد  آمنا به) إا قوله (ج انوا جل نم ئط ا). 
أريأد صأن يف ايرا أم أراد مأم رمأم رشأدا) وهأو الأذي  ومفعو  (ندري) هو ما د  عليه االستف ام بعده مأن قولأه (أشأر 

علق جعم (ندري) عن العمم. واالستف ام ئقيقي وعادة املعربني مل له أن يقدروا مفعوال يستحلص من االستف ام اقديره: 
وهأي مأن ال ندري وواب هذا االستف ام، وذلك اقدير مع  ال اقدير إعراب. هذا هو افسأ  اليأة علأق املعأ  اي مأم 

 ق يم قوله اعاا (وما أدري ما يفعم يب وال ب م). 
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وليس املراد من ا جيما نر  أهنم ينفون أن يعلموا ماذا أراد هللا مذه ال  ب، ج ن ذلك ال يناسب مأا اقأدم مأن أهنأم آمنأوا  
جيأد لأه شأ ااب رصأدا) جأذلك ابلقرآن إذ قالوا (إان مسعنا قرآان عج ا ي دي إا الرشأد جهمنأا بأه) وقأوهلم (جمأن يسأتم  الن 

 صري( يف أهنم يدرون أن هللا أراد صن يف ايرا خ ا مذا الدين وبصرف اجلن عن اسرتاق السم . 
 وا رير (إن) وامس ا للتل يد ل ون هذا اخلرب معرضا ل ك السامعني من اجلن الذين مل خيتربوا ئراسة السماء.  
للح ، جل ذا االعت ار وعم مقابال لل ر وأسند جعم إرادة ال ر إا اجمل و  ومل والرشد: إصابة املقصود الناج  وهو وسيلة  

يسأأند إا هللا اعأأاا مأأ  أن مقابلأأة أسأأند إليأأه بقولأأه (أم أراد مأأم رمأأم رشأأدا)، وأأراي علأأق واوأأب ايدب مأأ  هللا اعأأاا يف 
 حتاشي إسناد ال ر إليه. 

[)  قرأ اجلم ور وأبو وعفأر ب سأر اهلمأزة. وقأرأ ابأن عأامر ومحأزة 11ا (وإان منا الصاحلون ومنا دون ذلك  نا طرا ق قدد 
 وال سا ي وئفص وخلل بفتح ا وهو من قو  اجلن. 

 وقراءة جت( اهلمزة عطل علق اجملرور ابل اء، أي آمنا أبان منا الصاحلون، أي أيقنا بذلك و نا يف و الة عن ذلك.  
ا جريقني جريق صاحلون وجريق ليس بصاحلني، وهم يعنون ابلصاحلني أنفس م ظ رت علي م آاثر التوجيق جعلموا أهنم أص حو  

وصن دون الصالح بقية نوع م، جلما قاموا مقام دعوة إخواهنم إا اا ا  طريق اخل  مل يصارئوهم بنس ت م إا اإلجساد بأم 
فاواأأأة يف ال أأأر والفسأأأاد ليتطلأأأب أهلمأأأوا وقأأأالوا منأأأا الصأأأاحلون،   الطفأأأوا جقأأأالوا: ومنأأأا دون ذلأأأك، الصأأأادق صرااأأأب مت

املحاط ون دال م التمييز بني الفريقني، علق أهنم ار وا هلم ائتما  أن يع  ابلصاحلني ال أاملون يف الصأالح جي أون املعأ  
 صن دون ذلك من هم دون مرا ة ال ما  يف الصالح، وهذا من بليغ الع ارات يف الدعوة واإلرشاد إا اخل . 

   (حتت)، وهو ضد جوق ولذلك   ر نص ه علق الظرجية امل انية، أي يف م ان منحط من الصاحلني. ودون: اسم صع 
 والتقدير: ومنا جريق يف مرا ة دوهنم.  
وظرجية (دون) قازية. ووق  الظأرف هنأا ظرجأا مسأتقرا يف حمأم الصأفة ملوصأوف حمأذوف اقأديره: جريأق،  قولأه اعأاا (ومأا  

يطرد ئذف املوصوف إذا  ان بعض اسم قرور حبرف (من) مقدم عليه و انت الصفة ظرجا  ما منا إال له مقام معلوم) و 
 هنا، أو مجلة  قو  العرب: منا ظعن ومنا مقام. 

وقوله ( نا طرا ق قددا) ا  يه بليغ، ش ه ختالل ايئوا  والقا أد ابلطرا أق افضأي  أم وائأدة من أا إا م أان ال افضأي  
 إليه ايخر . 

   
 

 4589 صفحة :
 
وطرا أأق: مجأأ  طريقأأة، والطريقأأة هأأي الطريأأق، ولعل أأا ختأأتص ابلطريأأق الواسأأ  الواضأأ( ين التأأاء للتل يأأد م أأم دار ودارة،   

وم م مقام ومقامة، ولذلك ش ه ما أجالك ال وا ب يف قوله اعاا (ولقد خلقنأا جأوق م سأ   طرا أق) ووصأفت ابمل لأق يف 
 قوله (ويذه ا بطريقت م امل لق). 
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صل (طرا ق) ب(قددا)، وهو اسم مج  قأدة ب سأر القأاف وا أديد الأدا  والقأدة: القطعأة مأن ولأد ووأوه املقطوعأة وو  
 طوال  الس ، ش  ت الطرا ق يف   ريا ابلقدد املقتطعة من اجللد يقطع ا صان  ئ ا  القد  انوا يقيدون ما ايسر . 

فاء هد  اإلسالم، جأاخلرب مسأتعمم يف التعأريض بأذم االخأتالف بأني واملع : أهنم يدعون إخويم إا وئدة االعتقاد ابقت 
 القوم وأن علق القوم أن يتحدوا ويتطل وا احلق لي ون احتادهم علق احلق. 

 وليس املقصود منه جا دة اخلرب ين املحاط ني يعلمون ذلك، والتو يد ب(إن) متوو ة إا املع  التعريضي.  
[) قرأ اجلم ور وأبو وعفر ب سر  زة (وإان). وقرأ ابن عأامر 12يف ايرا ولن نعجزه هراب (وإأن ظننا أن لن نعجز هللا  

ومحأأزة وال سأأا ي وئفأأص وخلأأل بفتح أأا عطفأأا علأأق اجملأأرور يف قولأأه (جهمنأأا بأأه). والتقأأدير: وآمنأأا أبن لأأن نعجأأز هللا يف 
اإلهان يقني وأطلق الظن هنا علق اليقني  ايرا. وذ ر جعم (ظننا) أت يد لفظي لفعم (آمنا) املقدر حبرف العطل، ين

 وهو إطالق    . 
ملا  ان شلن الصالح أن ي أون مرضأيا عنأد هللا اعأاا وشألن ضأده بع أس ذلأك  مأا قأا  اعأاا (وهللا ال مأب الفسأاد)  

هللا ال يفلأت أعق وا لتعريض اإلقال  عن ضد الصالح صا يقتضأي أن هللا قأد أعأد لغأ  الصأاحلني عقأااب جأليقنوا أن عقأاب 
مأن أئأد اسأتحقه. وقأأدموه علأق ايمأر ابإلهأأان الأذي يف قولأه (وإان ملأأا مسعنأا اهلأد ) اليأأة، ين درء املفاسأد مقأدم علأأق 
ولب املصاحل والتحلية مقدمة علق التحلية، وقد استفادوا علم ذلك با مسعوا من القرآن ومل ي ونوا يعلمون ذلك من ق م 

يف أصو  العقا د، جلما أهلم م هللا الستما  القرآن وعلموا أصو  العقا د ئذروا إخواهنم اعتقادا  إذ ي ونوا خماط ني بتعليم
ال رك ووصل هللا صا يليق به ين االعتقاد ال اطم ال يقره اإلدراك املسأتقيم بعأد ان ي أه ل طالنأه، وقأد وعأم هللا هأذا النفأر 

 هم إليه القرآن، وهذا ال يقتضي أن اجلن م لفون ب را   اإلسالم. من اجلن نذيرا إلخواهنم ومرشدا إا احلق الذي أرشد
وأما قوله اعاا (ولقد ذرأان جلن م    ا من اجلن واإلنأس هلأم قلأوب ال يفق أون مأا) اليأة جقأد أشأار إا أن عقأامم علأق  

 ال فر واإلشراك، أو أريد ابجلن ال ياطني ج ن ال ياطني من ونس اجلن. 
الغ  عاوزا، أي غ  قادر عن أمر بذ ر م  ما يد  علأق العجأز وهأو هنأا  نايأة عأن اإلجأالت والنجأاة  واإلعجاز: وعم  

  قو  إايس بن ق يصة الطا ي:          
 أمل ار أن ايرا رئب جسيحة                      ج م اعجزين بقعة من بقاع ا  أي ال افوا  وال خترج عن م نيت.   
ن أبن املأأراد ابهلأأأرب يف قولأأه (ولأأأن نعجأأزه هأأأراب) اهلأأرب مأأأن الأأروم ابل أأأ ب، أي ال اطمعأأأوا أن وذ أأر (يف ايرا) يأأأؤذ 

 اسرتقوا السم  ج ن روم ال  ب يف السماء ال خيطئ م، جابتدأوا اإلنذار من عذاب الدنيا استنزاال لقوم م. 
 يغل أون قأدرانا، وي أون (يف ايرا) وجيوز أن ي ون (نعجز) ايو  صع  مغالب  قولأه اعأاا (جمأا هأم صعجأزين) أي ال 

مقصودا به اعميم ايم نة  قوله اعاا (وما أنتم صعجزين يف ايرا)، أي يف م ان  نتم. واملراد: أان ال نغلب هللا ابلقوة. 
الأروم وي ون (نعجز) ال اين، صع  اإلجالت ولذلك بأني ب(هأراب)، واهلأرب قأاز يف االنفأالت بأا أراد هللا إحلاقأه مأم مأن 

 واالئرتاق. 
 والظن هنا مستعمم يف اليقني بقرينة أت يد املضنون حبرف (لن) الدا  علق أتييد النفي وأت يده.  
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[) قرأ اجلم ور وأبو وعفر ب سر اهلمزة. وقرأ 13(وإن ملا مسعنا اهلد  آمنا به جمن يؤمن بربه جال خياف خبسا وال رهقا  
 فتح ا عطفا علق اجملرور يف قوله (جهمنا به). ابن عامر ومحزة وال سا ي وئفص وخلل ب

 واملقصود ابلعطل قوله (جمن يؤمن بربه جال خياف خبسا وال رهقا)، وأما مجلة (ملا مسعنا اهلد  آمنا به) جتوطئة لذلك.  
   
 

 4590صفحة : 
 
اأرغي  م يف اإلهأان ابه وئأده،  بعد أن ذ روا قوم م بعذاب هللا يف الدنيا أو اطملنوا بتذ ر ذلك يف نفوس م، عادوا إا  

 وحتذيرهم من ال فر بطريق املف وم. وأريد ابهلد  القرآن إذ هو املسمو  هلم ووصفوه ابهلد  للم الغة يف أنه هاد. 
ومع  (يؤمن بربه)، أي بوووده وانفراده ابإلهلية  ما ي عر به إئضار امسه بعنوان الرب إذ الرب هو اخلأالق جمأا ال خيلأق  

 ع د. ال ي
ومجلة (جمن يؤمن بربه جال خياف خبسا وال رهقا) جيوز أن ا ون من القو  احمل ي عن اجلن. وجيأوز أن ا أون  المأا مأن  

 هللا موو ا للم ر ني وهي معرتضة بني اجلملتني املتعاطفتني. 
 وال حس: الغنب يف ايور وووه.  
انأه وال أن ي أان. وج أم منأه أن مأن ال يأؤمن ي أان ابلعأذاب. والرهق: اإلهانة، أي ال خي ق أن يأ حس يف اجلأزاء علأق إه 

 واخلالف يف  سر  زة (إان) وجتح ا  اخلالف يف اليت ق ل ا. 
ومجلة (جال خياف خبسا وال رهقا) وواب ل رط (مأن) وعلأت بصأورة اجلملأة االمسيأة جقرنأت ابلفأاء مأ  أن مأا بعأد الفأاء  

إال إذا  ان غ  صاحل ين ي ون جعم ال رط ج ان اقرتانه ابلفأاء وهأو جعأم  جعم، وشلن وواب ال رط أن ال يقرتن ابلفاء
مضار  م  ا إا إرادة وعله خرب م تدأ حمذوف حبيث ا ون اجلملة امسية، واالمسية اقرتن ابلفاء إذا وقعت وواب شرط، 

وليأأد  علأأق اختصاصأأه ج أأان التقأأدير هنأأا: ج أأو ال خيأأاف لي أأون داال علأأق حتقيأأق سأأالمته مأأن خأأوف الأأ حس والرهأأق، 
بأأذلك دون غأأ ه الأأذي ال يأأؤمن بربأأه، جتقأأدير املسأأند إليأأه ق أأم اخلأأرب الفعلأأي يقتضأأي التحصأأيص اترة والتقأأوي أخأأر  وقأأد 
جيتمعأأان  مأأا اقأأدم يف قولأأه اعأأاا (هللا يسأأت زئ مأأم). واوتمعأأا هنأأا  مأأا أشأأار إليأأه يف ال  أأاف بقولأأه: ج أأان داال علأأق 

لأة وأنأه هأو املحأتص بأذلك دون غأ ه. و أالم ال  أاف اقتصأر علأق بيأان مزيأة اجلملأة االمسيأة حتقيق أن املأؤمن انج ال حما
 وهو يقتضي اوويه العدو  عن وزم الفعم يوم ذلك. 

وقد نقو : إن العدو  عن لريد الفعم من الفاء وعأن وزمأه لأدج  إي أام أن ا أون (ال) انهيأة، ج أذا العأدو  صأرائة يف  
 إرادة الن ي.  إرادة الوعد دون ائتما 

ويف شرح الدمامي  علق التسأ يم أن وأواب ال أرط إذا  أان جعأال منفيأا ب(ال) جيأوز االقأرتان ابلفأاء وار أه. ومل أره لغأ ه  
 و الم ال  اف يقتضي أن االقرتان ابلفاء واوب إال إذا قصدت مزية أخر . 
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اهلمأأزة. وقأأرأ ابأأن عأأامر ومحأأزة وال سأأا ي وئفأأص  (وإان منأأا املسأألمون ومنأأا القاسأأطون) قأأرأ اجلم أأور وأبأأو وعفأأر ب سأأر 
وخلأأل بفتح أأا وهأأو مأأن قأأو  اجلأأن وهأأو عطأأل علأأق اجملأأرور ابل أأاء. واملقصأأود ابلعطأأل قولأأه (جمأأن أسأألم جلولئأأك حتأأروا 
 رشدا) وما ق له اوطئة له أي أص حنا بعد مسا  القرآن منا املسلمون، أي الأذين اا عأوا مأا وأاء بأه اإلسأالم بأا يليأق حبأاهلم
ومنأأا القاسأأطون، أي ال أأاجرون املعرضأأون وهأأذا افصأأيم لقأأوهلم (وإان منأأا الصأأاحلون ومنأأا دون ذلأأك) ين جيأأه اصأأرما أبن 

 دون ذلك هو ضد الصالح. 
 والظاهر أن من منت ق ما ئ ي عن اجلن من املدر ات اليت عرب عن ا ابلقو  وما عطل عليه.  
[)  الظأاهر أن هأذا خأارج عأن ال أالم 15سأطون ج أانوا جل أنم ئط أا [ وأمأا القا14(جمن أسألم جلولئأك حتأروا رشأدا  

احمل ي عن اجلن، وأنه  الم من وانب هللا اعاا ملوعظة امل ر ني من الناس ج و يف مع  التذييم. وإمنا قرن ابلفاء لتفريعه 
 م علق مع  ال الم الذي ق له. علق القصة الستغال  العربة من ا، جالتفري  افري   الم علق  الم وليس افري  مع  ال ال

والتحري: طلب احلرا بفتحتني مقصورا واواي، وهو ال يء الذي ين غي أن يفعم، يقا : ابحلري أن افعم  ذا، وأئر  أن  
 افعم. 

 والرشد: اهلد  والصواب، وانوينه للتعظيم.  
 لرشد س ب ذلك. واملع : أن من آمن ابه جقد اوخق س ب النجاة وما مصم به ال واب ين ا 
والقاسط: اسم جاعم قسط من ابب ضرب قسطا بفت( القاف وقسوطا بضم ا، أي وار ج و  الظلم يأراد بأه ظلأم املأرء  

نفسه ابإلشراك. ويف ال  اف: أن احلجاج قأا  لسأعيد بأن و أ  ئأني أراد قتلأه مأا اقأو  يفف قأا : قاسأط عأاد ، جقأا  
قسط  ب سر القاف  والعد ، جقا  احلجاج: اي و لة إنه مساين ظاملا م ر ا القوم ما أئسن ما قا  ئس وا أنه وصفه ابل

 واال هلم قوله اعاا (وأما القاسطون ج انوا جل نم ئط ا) وقوله اعاا (  الذين  فروا برمم يعدلون) اه. 
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لتحق ، أي هم جل ل م  احلطأب الأذي ال وش ه ئلو  ال اجرين يف و نم حبلو  احلطب يف النار علق طريقة التملي( وا  

 يعقم  قوله اعاا (جااقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة). 
 وإقحام جعم ( انوا) لتحقيق مص هم إا النار ئىت  لهنم  انوا  ذلك من زمن مضق.  
ربأأأه نسأأأل ه عأأأذااب [ لنفتأأأن م جيأأأه ومأأأن يعأأأرا عأأأن ذ أأأر 16(وأن لأأأو اسأأأتقاموا علأأأق الطريقأأأة يسأأأقيناهم مأأأاء غأأأدقا  

[) أافأأق القأأراء الع أأرة علأأق جأأت(  أأزة (أن لأأو اسأأتقاموا)، ججملأأة (أن لأأو اسأأتقاموا) معطوجأأة علأأق مجلأأة (أنأأه 17صأأعدا 
اسأتم  نفأر مأن اجلأن)، والأأواو مأن احل ايأة ال مأن احمل أأي، جمضأموهنا شألن اثن بأا أوئأأي إا النأيب صألق هللا عليأه وسأألم 

 لتقدير: وأوئي إيل أنه لو استقام القاسطون جلسلموا ملا أصامم هللا امساك الغيث. وأمره هللا أن يقوله للناس. وا
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و(أن) خمففأأة مأأن ال قيلأأة، ووأأيء ب(أن) املفتوئأأة اهلمأأزة ين مأأا بعأأدها معمأأو  لفعأأم (أوئأأي) ج أأو يف أتويأأم املصأأدر،  
الم: أوئأي إيل إسأقاء هللا إايهأم مأاء وامس ا حمذوف وهو ضم  ال لن وخربه (لو اسأتقاموا) إا آخأر اجلملأة. وسأ ك ال أ

 يف جرا استقامت م. 
وضم  (استقاموا) جيوز أن يعود إا القاسطني بدون اعت ار القيد أبهنم مأن اجلأن وهأو مأن عأود الضأم  إا اللفأ  قأردا  

 عن ما صدقه  قولك: عندي درهم ونصفه، أي نصل درهم آخر. 
ل أالم ول نأه معأروف مأن املقأام إذ السأورة مسأوقة للتن يأه علأق عنأاد امل أر ني وجيوز أن ي ون عا أدا إا غأ  مأذ ور يف ا 

وطعأأن م يف القأأرآن، جضأأم  (اسأأتقاموا) عا أأد إا امل أأر ني، وذلأأك   أأ  يف ضأأما ر الغي أأة الأأيت يف القأأرآن، و أأذلك أمسأأاء 
 ال عالقة للجن ب رب املاء.  اإلشارة  ما ان  نا إليه ون  نا عليه، وال يناسب أن يعاد علق القاسطني من اجلن إذ

واالسأأتقامة علأأق الطريقأأة: اسأأتقامة السأأ  يف الطريأأق وهأأي السأأ  علأأق بصأأ  ابلطريأأق دون اعووأأاج وال اغأأرتار ب نيأأات  
 الطريق. 

 والطريقة: الطريق، ولعل ا خاصة ابلطريق الواس  الواض(  ما اقدم آنفا يف قوله ( نا طرا ق قددا).  
يقأأة   يأأم هليئأأة املتصأأل ابلسأألوك الصأأاحل واالعتقأأاد احلأأق ميئأأة السأأا ر سأأ ا مسأأتقيما علأأق طريقأأة، واالسأأتقامة علأأق الطر  

 ولذلك جالتعريل يف (الطريقة) للجنس ال للع د. 
وقوله (يسقيناهم ماء غدقا): وعد ابجلأزاء علأق االسأتقامة يف الأدين وأزاءا ئسأنا يف الأدنيا ي أون عنأواان علأق رضأق هللا  

ة ب أأواب الخأأرة قأأا  اعأأاا (مأأن عمأأم صأأاحلا مأأن ذ أأرا أو أن أأق وهأأو مأأؤمن جلنحيينأأه ئيأأاة طي أأة ولنجأأزين م اعأأاا وب أأار 
 أورهم أبئسن ما  انوا يعملون). 

ويف هذا إنذار أبنه يوشك أن هسك عن م املطر جيقعوا يف القحط واجلو  وهو ما ئأدث علأي م بعأد هجأرة النأيب صألق   
دعا أأه علأأأي م بسأأنني  سأأأ  يوسأأل ج نأأأه دعأأا بأأأذلك يف املدينأأة يف القنأأأوت  مأأا يف ئأأأديث هللا عليأأه وسأألم إا املدينأأأة و 

الصحيحني عن أيب هريرة وقد بينأا ذلأك يف سأورة الأدخان. وقأد  أانوا يأوم نأزو  هأذه اليأة يف حب أوة مأن العأيش ويف  يأم 
ف (لأأو) م أأ ا إا أن املأأراد: وونأأات ج أأان وعأأم اراأأب اإلسأأقاء علأأق االسأأتقامة علأأق الطريقأأة  مأأا اقتضأأاه ال أأرط حبأأر 

يدمنا علي م اإلسأقاء ابملأاء الغأدق، وإا أهنأم ليسأوا بسأال ني سأ يم االسأتقامة جيوشأك أن هسأك عأن م الأري جفأي هأذا 
إنذار أبهنم إن استمروا علق اعوواج الطريقأة أمسأك عأن م املأاء. وبأذلك يتناسأب التعليأم ابإلجتأان يف قولأه (لنفتأن م جيأه) 

لسأأابقة إذ ي أون اعلأأيال ملأأا اضأمنه معأأ  إدامأأة اإلسأقاء ج نأأه اعليأأم لإلسأقاء املووأأود ئأأني نأزو  اليأأة وليأأ س مأ  اجلملأأة ا
اعليال لإلسقاء املفروا يف وواب (لو) ين وواب (لو) منتل جال يصل( ين يعلم به، وإمنا هم مفتونون صا هم جيه من 

مة علي م جتنأة هلأم جأال اغأرهنم. جأالم التعليأم يف قولأه (لنفتأن م جيأه) ظأرف النعمة جلراد هللا أن يوق  قلومم أبن استمرار النع
مستقر يف موض  احلا  من (ماء غدقا) وهو املاء اجلاري هلم يف العيون ومن السماء حتت ونايم ويف زروع م ج أي ئأا  

 متقاربة. 
 ومذا التفس  ازو  احل ة يف استحالص مع  الية واعليل ا.  
 ت( الغني املعجمة وجت( الدا  املاء الغزير ال   . والغدق: بف 
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ومجلة (لنفتن م جيه) إدماج ج ي معرتضة بني مجلة (وأن لو استقاموا علق الطريقأة) اخل وبأني مجلأة (ومأن يعأرا عأن ذ أر  
 ربه) اخل. 
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ريأق يسأقيناهم) اليأة، بصأري( اإلنأذار بقولأه   ا دت ال ناية عن اإلنذار امللخوذة من قوله (وأن لو اسأتقاموا علأق الط  

 (ومن يعرا عن ذ ر ربه نسل ه عذااب صعدا)، أي ج ن أعرضوا أنقلب ئاهلم إا العذاب جسل نا مم مسالك العذاب. 
 والسلك: ئقيقته اإلدخا ، وجعله قاصر ومتعد، يقا : سل ه جسلك، قا  ايع ق:           
 أي أدخم املسمار يف ال اب جنار.   ما سلك الس ي يف ال اب جيتق   
 واقدم عند قوله اعاا ( ذلك نسل ه يف قلوب اجملرمني) يف سورة احلجر.  
واسأأتعمم السأألك هنأأا يف معأأ  شأأدة وقأأو  الفعأأم علأأق طريأأق االسأأتعارة وهأأي اسأأتعارة عزيأأزة. واملعأأ : نعذبأأه عأأذااب ال  

 مصرف عنه. 
لظرجيأة، وهأأي ظرجيأة قازيأة اأد  علأق أن العأأذاب إذا ئأم بأه مأيط بأأه وانتصأب (عأذااب) علأق نأز  اخلأأاجض وهأو ئأرف ا 

 إئاطة الظرف ابملظروف. 
والعأأدو  عأأن اإلضأأمار إا اإلظ أأار يف قولأأه (عأأن ذ أأر ربأأه) دون أن يقأأو : عأأن ذ أأران، أو عأأن ذ أأري، القتضأأاء احلأأا   

 يق أبن يسلك عذااب صعدا. اإلهاء إا ووه بناء اخلرب ج ن املعرا عن ربه الذي خلقه وأن له ودبره ئق
والصعد: ال اق الغالب، و لنه واء من مصدر صأعد  فأرح إذا عأال وأرافأ ، أي صأعد علأق مفعولأه وغل أه،  مأا يقأا :  

 عاله صع    ن منه، (وأن ال اعلوا علق هللا). 
ل يسأل ه بيأاء الغا أأب وقأرأ اجلم أور (نسأل ه) بنأون العظمأة جفيأه التفأات. وقأأرأه عاصأم ومحأزة وال سأا ي ويعقأوب وخلأ 

 جالضم  املسترت يعود إا ربه. 
[) اافق القراء الع رة علق جت( اهلمزة يف (وأن املساود ه) ج أي معطوجأة 18(وأن املساود ه جال ادعوا م  هللا أئدا  

وأمأر أبن يقولأه.  علق مرجو  (أوئي إيل أنه أستم  نفر من اجلن)، ومضموهنا با أوئي بأه إا النأيب صألق هللا عليأه وسألم
 واملع : قم أوئي إيل أن املساود ه جاملصدر املنس ك م  (أن) وامس ا وخربها ان ب جاعم (أوئي). 

 والتقدير: أوئي إيل اختصاص املساود ابه، أي بع اداه ين بناءها إمنا  ان ليع د هللا جي ا، وهي معامل التوئيد.  
 عه أبو علي ابحلجة. وعلق هذا الووه محم سي ويه الية وا  
وذهب اخلليم أن ال الم علق ئذف الم ور ق م (أن)، جاجملرور مقدم علق متعلقأه لالهتمأام. والتقأدير: وين املسأاود  

 ه جال ادعوا م  هللا أئدا. 
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جقأأأد والأأأالم يف قولأأأه (هللا) لالسأأأتحقاق، أي هللا مسأأأتحق ا دون ايصأأأنام وايواثن جمأأأن وضأأأ  ايصأأأنام يف مسأأأاود هللا  
 اعتد  علق هللا. 

واملقصود هنا هو املسجد احلأرام ين امل أر ني  أانوا وضأعوا جيأه ايصأنام ووعلأوا الصأنم (ه أم) علأق سأط( ال ع أة، قأا   
 اعاا (ومن أظلم بن من  مساود هللا أن يذ ر جي ا امسه وسعق يف خراما) يع  بذلك امل ر ني من قريش. 

ا  م علأأق ئأأق هللا واصأأرج م جيمأأا لأأيس هلأأم أن يغأأ وه قأأا  اعأأاا (وهأأم يصأأدون عأأن وهأأذا اأأوبيخ للم أأر ني علأأق اعتأأد  
املسأأجد احلأأرام ومأأا  أأانوا أوليأأاءه)، وإمنأأا عأأرب يف هأأذه اليأأة ويف آيأأة (ومأأن أظلأأم بأأن منأأ  مسأأاود هللا) بلفأأ  (مسأأاود) 

، أو لتعظأيم املسأجد احلأرام.  مأا ليدخم الذين يفعلون م م جعل م مع أم يف هأذا الوعيأد بأن شأا ل م بأن غأ وا املسأاود
مج  (رسلي) يف قوله (ج ذبوا رسلي ج يل  ان ن  )، علق اقدير أن ي ون ضم  ( ذبوا) عا د إا (الذين  فروا) يف 

 قوله (وقا  الذين  فروا للحق ملا واءهم إن هذا إال سحر م ني) أي  ذبوا رسويل. 
 غرقناهم) يريد نوئا، وهو أو  رسو  ج و مقصود ابجلم . ومنه قوله اعاا (وقوم نوح ملا  ذبوا الرسم أ 
وجر  علق اختصاص  ون املساود ابه الن ي عن أن يدعوا م  هللا أئدا، وهذا إلزام هلم ابلتوئيد بطريق القو  ابملووب  

 يهنم  انوا يزعمون أهنم أهم بيت هللا جع اديم غ  هللا مناجية بزعم م ذلك. 
[) قأرأ انجأ  وئأده 20[ قا  إمنا أدعوا ريب وال أشرك به أئأدا 19هللا يدعوه  ادوا ي ونون عليه ل دا  (وإنه ملا قام ع د 

 وأبو ب ر عن عاصم ب سر اهلمزة. وقرأه بقية الع رة يف روااييم امل  ورة ابلفت(. 
 ومه  القراءاني سواء يف  ون هذا خاروا عما صدر عن اجلن ويف  ونه با أوئق هللا به.  
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ج سأر اهلمأزة علأأق عطأل اجلملأأة علأق مجلأأة (أوئأي إيل)، والتقأدير: وقأأم أنأه ملأأا قأام ع أأد هللا يأدعوه أبن  أأزة (إن) إذا   

وقعت يف حم ي يف القو  ا  ر، وال يليق أن جيعم من ئ اية مقالة اجلن ين ذلك قأد انقضأق وا اعأد ونقأم ال أالم إا 
 وأن املساود ه). أغراا أخر  ابتداء من قوله (

وأمأأا الفأأت( جعلأأق اعت أأاره معطأأوف علأأق مجلأأة (إنأأه اسأأتم  نفأأر)، أي وأوئأأي إيل أنأأه ملأأا قأأام ع أأد هللا، أي أوئأأق هللا إيل  
 اقرتاب امل ر ني من أن ي ونوا ل دا علق ع د هللا ملا قام يدعو ربه. 

 ه. وضم  (إنه) ضم  ال لن ومجلة (ملا قام ع د هللا) إا آخرها خرب  
وضأأم  ( أأادوا ي ونأأون) عا أأدان إا امل أأر ني املن أأئ عأأن م املقأأام غي أأة وخطأأااب ابتأأداء مأأن قولأأه (وأن لأأو اسأأتقاموا علأأق  

 الطريقة) إا قوله (جال ادعو م  هللا أئدا). 
ملأأا  و(ع أد هللا) هأأو حممأأد صأألق هللا عليأأه وسأألم، وضأأ  االسأأم الظأأاهر موضأأ  املضأأمر إذ مقتضأأق الظأأاهر أن يقأأا : وأنأأه 

قمت اأدعو هللا  أادوا ي ونأون عليأك، أو ملأا قمأت أدعأو هللا  أادوا ي ونأون علأي. ول أن عأد  إا االسأم الظأاهر لقصأد 
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ا رمي النيب صلق هللا عليه وسلم بوصل (ع د هللا) ملا يف هذه اإلضاجة من الت ريل م  وصل (ع د)  ما اقدم غأ  مأرة 
 من ا عند قوله (س حان الذي أسر  بع ده). 

و(ل دا) ب سر الالم وجت( املوئدة اسم مج : ل دة، وهأي مأا ال أد بعضأه علأق بعأض ومنأه ل أدة ايسأد لل أعر املأرتا م يف  
 رق ته. 

وال الم علق الت  يه، أي  اد امل ر ون ي ونون م م الل د مرتاصني مقرتبني منه يسأتمعون قراءاأه ودعواأه إا اوئيأد هللا.  
    ما يقا : أتل وا عليه. وهو التفاف غيض وغضب وهم ابيذ

ومعأأ  (قأأام): اوت أأد يف الأأدعوة إا هللا،  قولأأه اعأأاا (إذ قأأاموا جقأأالوا ربنأأا رب السأأماوات وايرا) يف سأأورة ال  أأل،  
 وقا  النابغة:          

ولأأأه اعأأأاا أبن ئصأأأنا وئيأأأا مأأأأن بأنأأأأي أسأأأأد                      قأأأاموا جقأأأالوا محأأأاان مأأأن غأأأ  مقأأأروب وقأأأد اقأأأدم عأأأن ق  
 (ويقيمون الصالة) يف أو  سورة ال قرة. 

 ومع  قيام النيب صلق هللا عليه وسلم إعالنه ابلدعوة وظ ور دعواه قا  وزء بن  ليب الفقعسي:           
مأا د  عليأه جال ا غين ا اي بن  أوز جأ نأه                      غذا النأاس مأذ قأام النأيب اجلأواراي أي قأام يع أد هللا وئأده،    

بيانه بقوله بعده (قا  إمنا أدعو ريب وال أشرك به أئدا)، ج م ملا مل يعتادوا دعأاء غأ  ايصأنام لمعأوا هلأذا احلأدث العظأيم 
 علي م وهو دعاء حممد صلق هللا عليه وسلم هللا اعاا. 

 ومجلة (قم إمنا أدعو ريب وال أشرك بريب أئدا) بيان جلملة (يدعوه).  
ور (قأا ) بصأيغة املضأأي. وقأرأه محأزة وعاصأم وأبأأو وعفأر (قأم) بأدون ألأل علأأق صأيغة ايمأر، جت أون اجلملأأة وقأرأ اجلم أ 

 استئناجا. والتقدير: أوئي إيل أنه ملا قام ع د هللا إا آخره قم إمنا أدعو ريب، ج و من  ام ما أوئي به إليه. 
 ه دونه. و(إمنا أدعو ريب) يفيد قصرا، إا أدعو غ ه، أي ال أع د غ   
وعطأل عليأه (وال أشأرك بأه أئأدا) أت يأدا ملف أوم القصأأر، وأصأله أن ال يعطأل جعطفأه جملأرد الت أريك للعنايأة ابسأأتقالله  

 ابإلبالد. 
[ إال بالغأا 22[ قم إين لن جي ين من هللا أئد ولن أود مأن دونأه ملتحأدا 21(قم إين ال أملك ل م ضرا وال رشدا   

تئناف ابتأأدا ي، وهأأو انتقأأا  مأأن ذ أأر مأأا أوئأأي بأأه إا النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم إا اوويأأه مأأن هللا ورسأأاالاه) هأأذا اسأأ
خطأاب مسأتلنل إليأه، ج عأد أن ئ أي يف هأذه السأورة مأا أوئأأق هللا إا رسأوله صألق هللا عليأه وسألم بأا خفأي عليأه مأأن 

 يرد علق الذين أظ روا له العناد والتورك. ال ؤون املتعلقة به من اا ا  متابعني وإعراا معرضني، انتقم إا القينه ما 
 وجيوز أن ي ون (قم) إين ال أملك اخل، ا ريرا جلملة (قم إمنا أدعو ريب) علق قراءة محزة وعاصم وأيب وعفر.  
 والضر: إشارة إا ما يتور ون به من طلب إجناز ما يتوعدهم بن من النصر علي م.  
 وقوله (وال رشدا) اتميم.  
ائت اك ين الضر يقابله النف ، والرشد يقابله الضال ، جالتقدير: ال أملك ل أم ضأرا وال نفعأا وال ضأالال وال  ويف ال الم 

 رشدا. 
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والرشد بفتحتني: مصدر رشد، والرشد، بضم جس ون: االسم، وهو معرجة الصواب، وقد اقدم قري ا يف قولأه (ي أدي إا  
 الرشد). 

   
 

 4594صفحة : 
 
ل م معناه: ال أقدر قدرة يول م علق ضر وال نفأ ، وقأد اقأدم عنأد قولأه اعأاا (ومأا أملأك لأك مأن وار يب ال أملك   

 هللا من شيء) يف سورة املمتحنة، واقدم أيضا يف سورة ايعراف. 
ن يأرتك ومجلتا (قم إين لن جي ين) إا (ملتحدا) معرتضتان بني املسأت   منأه واملسأت  ، وهأو اعأرتاا رد ملأا ماولونأه منأه أ 

مأأا يأأؤذي م جأأال يأأذ ر القأأرآن إبطأأا  معتقأأدهم وحتقأأ  أصأأنام م، قأأا  اعأأاا (وإذا اتلأأق علأأي م آايانأأا بينأأات قأأا  الأأذين ال 
يروون لقاءان أ ت بقرآن غ  هذا أو بدله قم ما ي ون يل أن أبدله من القاء نفسأي إن اا أ  إال مأا يأوئق إيل إين أخأاف 

 إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم). 
امللتحأأد: اسأأم م أأان االلتحأأاد، وااللتحأأاد: امل الغأأة يف اللحأأد، وهأأو العأأدو  إا م أأان غأأ  الأأذي هأأو جيأأه، واي  أأر أن و  

 يطلق ذلك علق اللجل، أي العياذ ص ان يعصمه. واملع : لن أود م اان يعصم . 
 داخأم مأن مل واأه، جأ ن امللتحأد و(من دونه) ئا  من (ملتحدا) أي ملتحدا  ا نأا مأن دون هللا، أي بعيأدا عأن هللا غأ  

م ان جلما وصل أبنه من دون هللا  ان املعأ  أنأه م أان مأن غأ  ايم نأة يف ملأك هللا، وذلأك متعأذر، وهلأذا وأاء لنفأي 
 وودانه ئرف (لن) الدا  علق أتييد النفي. 

 و(من) يف قوله (من دونه) مزيدة وارة للظرف وهو (دون).  
ورساالاه) است ناء منقط  من (ضرا) و(رشدا)، وليس متصأال ين الضأر والرشأد املنيفأني يف قولأه وقوله (إال بالغا من هللا  

 (ال أملك ل م ضرا وال رشدا)  ا الضر والرشد الواقعان يف النفس ابإلجلاء. 
 وجيوز أن ي ون م  ذلك است ناء من (ملتحدا)، أي بتلويم (ملتحدا) صع : خملص أو ملمن.  
 ء من أسلوب أت يد ال يء صا ي  ه ضه. وهذا االست نا 
والأ الد: اسأم مصأدر بلأأغ، أي أوصأم احلأديث أو ال أالم، ويطلأأق علأق ال أالم امل لأغ مأأن إطأالق املصأدر علأق املفعأأو   

 م م (هذا خلق هللا). 
 . ومن ابتدا ية صفة (بالغا)، أي بالغا  ا نا من وانب هللا، أي إال  الما أبلغه من القرآن املوئق من هللا 
ورساالاه: مج  رسالة: وهي ما يرسم من  الم أو  تاب جالرساالت بالد خاص أبلفاظ خمصوصة، جاملراد من ا هنا ا ليغ  

 القرآن. 
[) ملا  ان قوله (قا  إمنا أدعأو ريب وال أشأرك بأه أئأدا) 23(ومن يعص هللا ورسوله ج ن له انر و نم خالدين جي ا أبدا  

م أشر وا وعاندوا الرسو  صلق هللا عليه وسلم ئأني دعأاهم إا التوئيأد واقرتئأوا عليأه مأا او أوه إا هنا  الما متضمنا أهن
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اعجيأأزا لأأه مأأن ضأأروب االقأأرتاح، أعقأأب ذلأأك بت ديأأدهم ووعيأأدهم أبهنأأم إن دامأأوا علأأق عصأأيان هللا ورسأأوله سأأيلقون انر 
 و نم ين  م من يعصي هللا ورسوله  انت له انر و نم. 

 وواب ال رط قوله (ج ن له انر و نم). و(من) شرطية و  
[)   أانوا إذا مسعأوا آايت الوعأد بنصأر الرسأو  24(ئىت إذا رأوا مأا يوعأدون جسأيعلمون مأن أضأعل انصأرا وأقأم عأددا  

صأأألق هللا عليأأأه وسأأألم واملسأأألمني يف الأأأدنيا والخأأأرة، وآايت الوعيأأأد للم أأأر ني ابالهنأأأزام وعأأأذاب الخأأأرة وعأأأذاب الأأأدنيا 
ذلك وقالوا: وما ون صعذبني، ويقولون: مىت هذا الوعد إن  نتم صادقني، وقالوا: ربنا عجأم لنأا قطنأا ق أم  استسحروا من

يوم احلساب، ج أم مغأرورون ابالسأتدراج واإلم أا  جلأذلك عقأب وعيأدهم ابلغايأة املفأادة مأن (ئأىت)، جالغايأة هنأا متعلقأة 
ستضأعاج م املسألمني يف العأدد والعأدد جأ ن ذلأك يف أم منأه صحذوف يأد  عليأه ال أالم مأن سأحرية ال فأار مأن الوعيأد وا

 أهنم ال يزالون مس ون أهنم غال ون جا زون ئىت إذا رأوا ما يوعدون حتققوا إخفاق آماهلم. 
و(ئىت) هنا ابتدا ية و لما دخلت (ئىت) يف مجلة مفتتحة ب(إذا) ف(ئىت) لالبتداء وما بعأدها مجلأة ابتدا يأة. وذهأب  

 الك إا أن (ئىت) يف م له وارة وأن (إذا) يف حمم ور وليس ب عيد. ايخفش وابن م
 و(إذا) اسم زمان للمستق م مضمن مع  ال رط وهو يف حمم نصب ابلفعم الذي يف ووابه وهو (جسيعلمون).  
ن وعلأأق رأي ايخفأأش وابأأن مالأأك (إذا) حمأأم وأأر ب(ئأأىت). واقأأرتان مجلأأة (سأأيعلمون) ابلفأأاء دليأأم علأأق أن (إذا) ضأأم 

معأأ  ال أأأرط، واقأأأرتان اجلأأأواب بسأأأني االسأأأتق ا  يصأأأرف الفعأأأم املاضأأأي بعأأأد (إذا) إا زمأأأن االسأأأتق ا . ووأأأيء ابجلملأأأة 
 املضاف إلي ا (إذا) جعال ماضيا للتن يه علق حتقيق وقوعه. 

   
 

 4595صفحة : 
 
ين االسأأتف ام صأأا جيأأه مأأن  وجعأأم (سأأيعلمون) معلأأق عأأن العمأأم بوقأأو  االسأأتف ام بعأأده وهأأو اسأأتعما    أأ  يف التعليأأق  

 اإلمام ي ون  ناية عن الغرابة حبيث يسل  الناس عن اعيني ال يء بعد ال حث عنه. 
وضعل الناصر وهن هلم من و ة وهن أنصارهم، وقلة العدد وهن هلم من وانب أنفس م، وهذا وعيد هلم خبي ة غرورهم  

 ن: ون مجي  منتصر. وقالوا: ون أ  ر أمواال وأوالدا. ابيمن من غلب املسلمني يف الدنيا ج هنم  انوا يقولو 
[ إال مأأأن 26[ عأأأامل الغيأأب جأأال يظ أأر علأأق غي أأه أئأأدا 25(قأأم إن أدري أقريأأب مأأا اوعأأدون أم جيعأأم لأأه ريب أمأأدا  

[ لأأيعلم أن قأأد أبلغأأوا رسأأاالت رمأأم)  أأان امل أأر ون 27اراضأأق مأأن رسأأو  ج نأأه يسأألك مأأن بأأني يديأأه ومأأن خلفأأه رصأأدا 
أن يسللوا رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم مىت هذا الوعد، وعن السأاعة أاين مرسأاها، وا أررت نسأ ة ذلأك إلأي م  ي  رون

يف القرآن، جلما قا  هللا اعاا (ئىت إذا رأوا ما يوعدون جسيعلمون من أضعل انصرا) الية علم أهنم سيعيدون ما اعتادوا 
 له صلق هللا عليه وسلم أن يعيد علي م ما س ق من ووابه. قوله من السؤا  عن وقت الوعيد جلمر هللا رسو 

 ججملة (قم إن أدري أقريب ما اوعدون) مستلنفة استئناجا بيانيا ين القو  امللمور أبن يقوله وواب لسؤاهلم املقدر.  
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ليأه وسألم سأابق وايمد: الغاية وأصله يف ايم نة. ومنه قو  ابن عمر يف ئأديث الصأحيحني  أن رسأو  هللا صألق هللا ع 
بأني اخليأم الأيت مل اضأمر ووعأم أمأدها ثنيأة الأودا   أي غايأة املسأابقة  . ويسأتعار ايمأد ملأدة مأن الزمأان معينأة قأا  اعأاا 

 (جطا  علي م ايمد) وهو  ذلك هنا. ومقابلته ب(قريب) يفيد أن املع  أن جيعم له أمدا بعيدا. 
 ) يف موض  العلة جلملة (إن أدري أقريب ما اوعدون) الية. ومجلة (عامل الغيب جال يظ ر علق غي ه أئدا 
وعأامل الغيأب: خأرب م تأدأ حمأذوف، أي هأأو عأامل الغيأب والضأم  احملأذوف عا أأد إا قولأه (ريب). وهأذا احلأذف مأن ق يأأم  

 أأه عليأأه ئأأذف املسأأند إليأأه ئأأذجا اا أأ  جيأأه االسأأتعما  إذا  أأان ال أأالم قأأد اشأأتمم علأأق ذ أأر املسأأند إليأأه وصأأفااه  مأأا ن
 الس ا ي يف املفتاح. 

والغيب: مصدر غاب إذا استرت وخفي عن اينظار واعريفه اعريل اجلأنس وإضأاجة صأفة (عأامل) إا (الغيأب) افيأد العلأم  
ب أم احلقأا ق املغي أأة سأواء  انأت ماهيأأات أو أجأرادا جي أأمم املعأ  املصأدري للغيأأب م أم علأم هللا بذااأأه وصأفااه، وي أأمم 

بذايا م م املال  ة واجلأن. وي أمم الأذوات املغي أة عأن علأم النأاس م أم الوقأا   املسأتق لة الأيت خيأرب عن أا أو ايمور الغا  ة 
 اليت ال خيرب عن ا، ج ي ار املصدر هنا ينه اشتمم إلئاطة علم هللا جبمي  ذلك. 

 واقدم ذلك عند قوله اعاا (الذين يؤمنون ابلغيب) يف سورة ال قرة.  
 م  اعريل املسند إليه املقدر يفيد القصر، أي هو عامل الغيب ال أان.  واعريل املسند 
وجأأر  علأأق معأأ  ختصأأيص هللا اعأأاا بعلأأم الغيأأب مجلأأة (جأأال يظ أأر علأأق غي أأه أئأأدا)، جالفأأاء لتفريأأ  ئ أأم علأأق ئ أأم   

 واحل م املفر  إ ام للتعليم وافصيم يئوا  عدم االطال  علق غي ه. 
ه أئأأدا): ال يطلأأ  وال ين أأئ بأأه، وهأأو أقأأو  مأأن يطلأأ  ين (يظ أأر) وأأاء مأأن الظ أأور وهأأو ومعأأ  (ال يظ أأر علأأق غي أأ 

 امل اهدة، ولتضمينه مع : يطل ، عدي حبرف (علق). 
 ووقو  الفعم يف ئيز النفي يفيد العموم، و ذلك وقو  مفعوله وهو ن رة يف ئيزه يفيد العموم.  
 الغيب وهو  قوله اعاا (وأظ ره هللا عليه) ج و استعالء قازي. وئرف (علق) مستعمم يف التم ن من االطال  علق  
واست   من هذا النفي من اراضاه ليطلعه علق بعض الغيب، أي علأق غيأب أراد إظ أاره مأن الأوئي ج نأه مأن غيأب هللا،  

 ر بعض الناس. و ذلك ما أراد هللا أن يؤيد به رسوله صلق هللا عليه وسلم من إخ ار صا سيحدث أو إطال  علق ضما 
جقولأأه (اراضأأق) مسأأت   مأأن عمأأوم (أئأأدا). والتقأأدير: إال أئأأدا اراضأأاه، أي اختأأاره لالطأأال  علأأق شأأيء مأأن الغيأأب  

 حل مة أرادها هللا اعاا. 
   
 

 4596صفحة : 
 
م اخلأرب، أي واإلايان ابملوصو  والصلة يف قوله (إال من اراضق من رسو ) لقصد ما اؤذن به الصألة مأن اإلهأاء إا اعليأ  

يطلأأ  هللا بعأأض رسأأله يوأأم مأأا أراده هللا مأأن الرسأأالة إا النأأاس، جأأيعلم مأأن هأأذا اإلهأأان أن الغيأأب الأأذي يطلأأ  هللا عليأأه 
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الرسم هو من نو  ما له اعلق ابلرسالة، وهو غيب ما أراد هللا إبالغه إا اخللق أن يعتقدوه أو يفعلوه، وما له اعلق بذلك 
أمور الخرة، أو أمور الدنيا، وما يؤيد به الرسم عن اإلخ ار أبمور مغي ة  قوله اعاا (غل ت الأروم من الوعد والوعيد من 

 يف أدىن ايرا وهم من بعد غل  م سيغل ون يف بض  سنني). 
واملراد مذا اإلطال  احملقق املفيد علما  علم امل أاهدة. جأال ا أمم اليأة مأا قأد مصأم لأ عض الصأاحلني مأن شأرح صأدر  
لرةاي الصادقة، جفي احلديث  الرةاي الصاحلة من الروم الصاحل وزء من سأتة وأربعأني وأزءا مأن الن أوءة، أو ابإلهلأام  قأا  اب

النأيب صألق هللا عليأأه وسألم  قأأد  أان ي أون يف ايمأأم قأ ل م حمأأدثون جأ ن ي أأن يف أمأيت مأن م أئأأد جأ ن عمأأر بأن اخلطأأاب 
 فس  حمدثون: مل مون. من م  رواه مسلم. قا  مسلم: قا  ابن وهب: ا

 وقد قا  مالك يف الرةاي احلسنة: أهنا اسر وال اغر، يريد يهنا قد يق  اخلطل يف أتويل ا.  
و(من رسو ) بيان إلمام (من) املوصأولة جأد  علأق مأا صأدق (مأن) مجاعأة مأن الرسأم، أي إال الرسأم الأذين اراضأاهم،  

 أي اصطفاهم. 
ا جي مم املال  ة املرسلني إا الرسم إلبالد وئي إلي م م م وربيم عليأه السأالم. ومشم (رسو )  م مرسم من هللا اعا 

 ومشم الرسم من ال  ر املرسلني إا الناس ابالد أمر هللا اعاا إلي م من شريعة أو غ ها با به صالئ م. 
 وهنا أربعة ضما ر غي ة: ايو  ضم  (ج نه) وهو عا د إا هللا اعاا.  
 لضم  املسترت يف (يسلك) وهو ال حمالة عا د إا هللا اعاا  ما عاد إليه ضم  (ج نه). وال اين ا 
وال الث والراب  ضم ا (من بني يديه ومن خلفه)، و ا عا دان إا (رسو ) أي ج ن هللا يسألك أي يرسأم للرسأو  رصأدا  

ظون الرسو  صلق هللا عليأه وسألم مأن إلقأاء من بني يدي الرسو  صلق هللا عليه وسلم ومن خلفه رصدا، أي مال  ة مف
 ال ياطني إليه ما خيلط عليه ما أطلعه هللا عليه من غي ة. 

 والسلك ئقيقته: اإلدخا   ما يف قوله اعاا ( ذلك نسل ه يف قلوب اجملرمني) يف سورة احلجر.  
لأأه عنأأه  مأأا اقأأدم آنفأأا يف قولأأه وأطلأأق السأألك علأأق اإليصأأا  امل اشأأر ا أأ ي ا لأأه ابلأأدخو  يف ال أأيء حبيأأث ال مصأأرف  

(ومأن يعأرا عأن ذ أأر ربأه نسأل ه عأأذااب صأعدا) أي يرسأم إليأأه مال  أة متج أني إليأأه ال ي تعأدون عنأه ئأأىت ي لأغ أليأه مأأا 
أوئي إليه من الغيب،  لهنم شأ ه ااصأاهلم بأه وئراسأت م إايه ب أيء داخأم يف أوأزاء وسأم. وهأذا مأن مجلأة احلفأ  الأذي 

 وله (إان ون نزلنا الذ ر وإان له حلاجظون). ئف  هللا به ذ ره يف ق
واملراد ب(من ين يديه ومن خلفه) ال ناية عن مجي  اجل ات، ومن الك ال ناية ينتقم إا  ناية أخر  عأن السأالمة مأن  

 التغي  والتحريل. 
   به لفعم (يسلك). والرصد: اسم مج   ما اقدم آنفا يف قوله (جيد له ش ااب رصدا). وانتصب (رصدا) علق أنه مفعو  
ويتعلق (لأيعلم) بقولأه (يسألك)، أي يفعأم هللا ذلأك لي لأغ الغيأب إا الرسأو   مأا أرسأم إليأه ال خيالطأه شأيء بأا يلأ س   

عليه الوئي جأيعلم هللا أن الرسأم أبلغأوا مأا أوئأي إلأي م  مأا بع أه مأن دون اغيأ ، جلمأا  أان علأم هللا بت ليأغ الرسأو  الأوئي 
ا ليغ الوئي  ما أنز  هللا، وعم املس ب علة وأقيم مقام الس ب إجيازا يف ال الم ين علم هللا بذلك ال مفرعا ومس  ا عن 

 ي ون إال علق وجق ما وق ، وهذا  قو  إايس بن ق يصة:          
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هأأو وأق لأأت واخلطأأي خيطأأر بيننأأأا                      يعلأأم مأأن و اهنأأا مأأن شأأجاع ا أي ليظ أأر مأأن هأأو شأأجا  ومأأن   
و أأان جأألعلم ذلأأك. وهأأذه العلأأة هأأي املقصأأد ايهأأم مأأن اطأأال  مأأن اراضأأق مأأن رسأأو  علأأق الغيأأب، وذ أأر هأأذه العلأأة ال 

 يقتضي اوصار علم االطال  جي ا. 
وويء بضم  اإلجراد يف قوله (من بني يديه ومن خلفه) مراعاة للف  (رسو )،   ويء له بضم  اجلم  يف قوله (أن قد  

ملع  رسو  وهو جلنس، أي الرسم علق طريقة قوله هللا اعاا السابق آنفا (جأ ن لأه انر و أنم خالأدين جي أا أبلغوا) مراعاة 
 أبدا). 

 واملراد: ليعلم هللا أن قد أبلغوا رساالت هللا أدوا ايمانة علما يرتاب عليه وزاةهم اجلزيم.  
   
 

 4597صفحة : 
 
ن الغيب املتحأدث عنأه يف هأذه اليأة هأو الغيأب املتعلأق ابل أريعة وأصأوهلا وج م من قوله (أن قد أبلغوا رساالت رمم) أ  

مأأن ال عأأث واجلأأزاء، ين ال أأالم املسأأت   منأأه هأأو نفأأي علأأم الرسأأو  صأألق هللا عليأأه وسأألم بقأأرب مأأا يوعأأدون بأأه أو بعأأده 
 وذلك من عال ق اجلزاء وال عث. 

ما يوئق إلي م ال خيلو من أن ي ون أتييدا ل ر  سابق  لن يأاء  ويلحق به ما يوئق به إا اين ياء الذين ليسوا رسال ين 
 ب  إسرا يم واحلواريني أو أن ي ون إلصالح أنفس م وأهلي م م م آدم وأيوب. 

واعلأأم أن االسأأت ناء مأأن النفأأي لأأيس ابملقأأتض أن ي  أأت للمسأأت   مجيأأ  نقأأا ض أئأأوا  احل أأم الأأذي للمسأأت   منأأه، بأأم  
لنقض يف املناظرة مصم اث أات وز أي مأن وز يأات مأا نفأاه ال أالم املنقأوص، جلأيس قولأه اعأاا قصار  ما يقتضيه أنه  ا

(إال من اراضق من رسو ) صقتض أن الرسو  يطل  علق مجي  غيب هللا، وقد بني النو  املطلأ  عليأه بقولأه (لأيعلم أن قأد 
 أبلغوا رساالت رمم). 

الالم م نيا للمفعو  علق أن (أن قد أبلغأوا) ان أب عأن الفاعأم، والفاعأم  وقرأ رويس عن يعقوب (ليعلم) بضم الياء وجت( 
 احملذوف ئذف للعلم به، أي ليعلم هللا أن قد أبلغوا. 

[) الواو واو احلا  أو اعرتاضية ين مضموهنا اذييم جلملة (ليعلم أن قد 28(وأئاط صا لدي م وأئصق  م شيء عددا  
ي  ما لد  الرسم من ا ليغ وغ ه، وأئاط ب م شيء با عأدا ذلأك، جقولأه (وأئأاط أبلغوا رساالت رمم)، أي أئاط جبم

صا لدي م) اعميم بعد ختصيص ما ق له بعلمه بت ليغ م ما أرسم إلي م، وقوله (وأئصأق  أم شأيء عأددا) اعمأيم أمشأم بعأد 
 اعميم ما. 

جأأة ايعأأداد ين معرجأأة ايعأأداد أقأأو ، وقولأأه وعأأرب عأأن العلأأم ابإلئصأأاء علأأق طريأأق االسأأتعارة ا أأ ي ا لعلأأم ايشأأياء صعر  
 (عددا) ارشي( لالستعارة. 
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والعأدد: ابلفأأك اسأأم ملعأأدود وابإلدغأأام مصأأدر عأأد، جأأاملع  هنأا: وأئصأأق  أأم شأأيء معأأدودا، وهأأو نصأأب علأأق احلأأا ،  
املصأدر ج أو أبعأد خبالف قوله اعاا (وعدهم عدا). وجرق العرب بني املصدر واملفعو  ين املفعأو  أوغأم يف االمسيأة مأن 

 عن اإلدغام ين ايصم يف اإلدغام لرجعا . 
 بسم هللا الرمحن الرئيم  
 سورة املزمم  
ليس هلذه السورة إال أسم (سورة املزمم) عرجت ابإلضاجة هلذا اللف  الواق  يف أوهلا، جيجوز أن يراد ئ اية اللف ، وجيوز  

 حلا  الذي نودي به يف قوله اعاا (اي أي ا املزمم). أن يراد به النيب صلق هللا عليه وسلم موصوجا اب
قا  ابن عطية: هي يف قو  اجلم ور م ية إال قوله اعاا (إن ربك يعلم أنك اقوم أدىن من ثل ي الليم) إا هنايأة السأورة  

 جذلك مدين. وئ ق القرطيب م م هذا عن ال عليب. 
نك اقوم أدىن من ثل أي الليأم) إا آخأر السأورة يأرده مأا أخروأه احلأا م وقا  يف اإلاقان: إن است ناء قوله (إن ربك يعلم أ 

عن عا  ة  نز  بعد نزو  صدر السورة بسنة وذلك ئأني جأرا قيأام الليأم يف أو  اإلسأالم ق أم جأرا الصألوات اخلمأس  
 اه. 
  يع  وذلك  له ص ة، أي جت ون السورة  ل ا م ية جتعني أن قوله (قم الليم) أمر به يف م ة. 
والرواايت اظاهرت علق أن قوله (إن ربك يعلم أنك اقوم) إا آخر السورة نز  مفصوال عأن نأزو  مأا ق لأه صأدة خمتلأل   

يف قدرها، جقالت عا  ة  نز  بعد صدر السورة بسأنة  . وم لأه رو  الطأربي عأن ابأن ع أاس، وقأا  اجلم أور: نأز  صأدر 
 دينة، أي بعد نزو  أوهلا بسنني. السورة ص ة ونز  (إن ربك يعلم) إا آخرها ابمل

جالظاهر أن ايص( أن نزو  (إن ربك يعلم) إا آخر السورة نز  ابملدينة لقوله اعاا (وآخرون يقأاالون يف سأ يم هللا) إن  
 مل ي ن ذلك إن اء صغيب علق ووه املعجزة. 

وسألم اي أي أا املزمأم  م أث النأيب صألق هللا  ورو  الطربي عن سعيد بن و    قا  ملأا أنأز  هللا علأق ن يأه صألق هللا عليأه 
عليأه وسألم علأق هأذا احلأأا  ع أر سأنني يقأوم الليأم  مأأا أمأره هللا و انأت طا فأة مأن أصأأحابه يقومأون معأه جألنز  هللا بعأأد 
ع أأر سأأنني (إن ربأأك يعلأأم أنأأك اقأأوم) إا (وأقيمأأوا الصأأالة) اه، أي نزلأأت الايت ايخأأ ة يف املدينأأة بنأأاء علأأق أن مقأأام 

 لنيب صلق هللا عليه وسلم ص ة  ان ع ر سنني وهو قو  وم غف . ا
   
 

 4598صفحة : 
 
والأأرواايت عأأن عا  أأة مضأأطربة بعضأأ ا يقتضأأي أن السأأورة  ل أأا م يأأة وأن صأأدرها نأأز  ق أأم آخرهأأا بسأأنة ق أأم جأأرا   

وبعأض الأرواايت يقولأون الصالة وهو مأا رواه احلأا م يف نقأم صأائب اإلاقأان. وذلأك يقتضأي أن أو  السأورة نأز  ص أة، 
جي ا: إهنا  انت افر  لرسو  هللا صلق هللا عليه وسلم ئص ا جصلق عليه من الليم جتسام  الناس جحرج مغض ا وخ أي 
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أن ي تب علي م قيام الليم ونز  (اي أي ا املزمم قم الليأم إال قلأيال) ج تأب علأي م صنزلأة الفريضأة وم  أوا علأق ذلأك لانيأة 
ذلأأك عأأن م، جأألنز  (إن ربأأك يعلأأم أنأأك اقأأوم أدىن مأأن ثل أأي الليأأم) إا (جتأأاب علأأي م)، جأأردهم إا  أشأأ ر   وضأأ  هللا

الفريضأة ووضأ  عأأن م الناجلأة. وهأذا مأأا رواه الطأربي بسأأندين إا أيب سألمة بأن ع أأد الأرمحن عأن عا  أأة، وهأو يقتضأأي أن 
يف املدينأأة، وين قوهلأأا  جحأأرج مغضأأ ا  يقتضأأي أنأأه السأأورة  ل أأا مدنيأأة ين النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم مل يأأنب بعا  أأة إال 

خرج من بيته املفضي إا مسجده، ويؤيده أخ أار ث أت قيأام الليأم يف مسأجده. ولعأم سأ ب هأذا االضأطراب اخأتالط يف 
 الرواية بني جرا قيام الليم وبني الرتغيب جيه. 

 أي ا املزمم)   ان النيب صلق هللا عليه وسلم متزمال ونسب القرطيب إا افس  ال عليب قا : قا  النحعي يف قوله اعاا (اي 
بقطيفة عا  ة، وهي مرط نصفه علي ا وهي ان مة ونصفه علق النيب صلق هللا عليه وسلم وهو يصألي  اه، وإمنأا بأ  النأيب 

عنأد قولأه اعأاا  صلق هللا عليه وسلم بعا  ة يف املدينأة، جالأذي نعتمأد عليأه أن أو  السأورة نأز  ص أة ال حملأة  مأا سأن ينه
(إان سنلقي عليك قوال ثقيال)، وأن قوله (إن ربك يعلم أنك اقوم) إا آخر السورة نأز  ابملدينأة بعأد سأنني مأن نأزو  أو  
السورة ين جيه انسحا لوووب قيام الليم وإنه انسأخ لووأوب قيأام الليأم عأن النأيب صألق هللا عليأه وسألم وأن مأا رووه عأن 

 ام الليم ق م جرا الصالة غريب. عا  ة أن أو  ما جرا قي
وئ ق القرطيب عن املاوردي: أن ابن ع اس وقتادة قاال: إن آيتني و ا (وأصرب علق ما يقولون) إا قوله (وم ل م قليال)  

 نزلتا ابملدينة. 
نأأز   واختلأأل يف عأأد هأأذه السأأورة يف ارايأأب نأأزو  السأأور، وايصأأ( الأأيت اضأأاجرت عليأأه ايخ أأار الصأأحيحة: أن أو  مأأا 

سأأورة العلأأق واختلأأل جيمأأا نأأز  بعأأد سأأورة العلأأق، جقيأأم: سأأورة ن والقلأأم، وقيأأم نأأز  بعأأد العلأأق سأأورة املأأدثر، ويظ أأر أنأأه 
ايرو(   قيم نزلت سورة املزمم بعد القلم جت ون اثل ة. وهذا قو  وابر بن زيد يف اعداد نزو  السأور، وعلأق القأو  أبن 

لقلأم اثل أة واملزمأم رابعأة، ومتمأم أن ا أون املزمأم هأي ال ال أة والقلأم رابعأة، واجلم أور املدثر هأي ال انيأة. متمأم أن ا أون ا
علأأق أن املأأدثر نزلأأت ق أأم املزمأأم، وهأأو ظأأاهر ئأأديث عأأروة بأأن الأأزب  عأأن عا  أأة يف بأأدء الأأوئي مأأن صأأحي( ال حأأاري 

 وسيليت عند قوله اعاا (اي أي ا املزمم). 
 ) ما يف ئديث وابر بن ع د هللا اليت عند قوله اعاا (اي أي ا املزمم) الية. وايص( أن س ب نزو  (اي أي ا املزمم 
 وعدت آي ا يف عد أهم املدينة لان ع رة آية، ويف عد أهم ال صرة اس  ع رة ويف عد من عداهم ع رون.  
  أغراض ا اإلشعار صالطفة هللا اعاا رسوله صلق هللا عليه وسلم بندا ه بوصفه بصفة ازمله. 
واشتملت علق ايمر بقيام النيب صلق هللا عليه وسلم غالب الليم وال ناء علق طا فة من املؤمنني محلوا أنفس م علق قيام  

 الليم. 
 وعلق ا  يت النيب صلق هللا عليه وسلم بتحمم إبالد الوئي.  
 وايمر ادامة إقامة الصالة وأداء الز اة وإعطاء الصدقات.   
 قيام صا أمره هللا من الت ليغ وأبن يتو م عليه. وأمره ابلتمحض لل 
 وأمره ابإلعراا عن ا ذيب امل ر ني.  
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 وا فم هللا له ابلنصر علي م وأن وزاءهم بيد هللا.  
 والوعيد هلم بعذاب الخرة.  
 ووعظ م با ئم بقوم جرعون ملا  ذبوا رسو  هللا إلي م.  
 وذ ر يوم القيامة ووصل أهواله.  
 ام معظم الليم ابال تفاء بقيام بعضه رعيا لرعذار املالزمة. ونسخ قي 
 والوعد ابجلزاء العظيم علق أجعا  اخل ات.  
 وامل ادرة ابلتوبة وأدمج يف ذلك أدب قراءة القرآن وادبره.  
 وأن أعما  الن ار ال يغ  عن ا قيام الليم.  
 ها. ويف هذه السورة مواض  عويصة وأساليب غامضة جعليك ادبر  
 [ أو زد عليه)  3[ نصفه أو انقص منه قليال 2[ قم الليم إال قليال 1(اي أي ا املزمم  
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 اجتتاح ال الم ابلنداء إذ  ان املحاطب وائدا ومل ي ن بعيدا يد  علق االعتناء صا سيلقي إا املحاطب من  الم.   
ا  أأان معروجأأا عنأأد املأأت لم جأأال يعأأد  مأأن االسأأم العلأأم إا غأأ ه مأأن وايصأأم يف النأأداء أن ي أأون ابسأأم املنأأاد  العلأأم إذ 

وصل أو إضاجة إال لغرا يقصده ال لغاء من اعظيم وا رمي وو (اي أي ا النيب)، أو الطل واقرب وأو: اي بأ  واي أبأت، 
هيئتأه مأن ل سأه أو ل سأه أو قصد ي م وو (وقالوا اي أي ا الذي نز  عليه الذ ر إنأك جملنأون) جأ ذا نأودي املنأادي بوصأل 

أو ولسة أو ضجعة  ان املقصود يف الغالب التلطل به والتح ب إليه وهليئته، ومنه قو  النيب صألق هللا عليأه وسألم لعلأي 
بن أيب طالب وقد ووده مضطجعا يف املسجد وقد علق اراب املسأجد جبن أه  قأم أاب اأراب  وقولأه حلذيفأة بأن اليمأان يأوم 

 وقوله لع د الرمحن بن صحر الدوسي وقد رءاه ئامال هرة صغ ة يف  مه (اي أاب هريرة).  اخلندق  قم اي نومان 
 جنداء النيب ب(اي أي ا املزمم) انء الطل وارافاق وم له قوله اعاا (اي أي ا املدثر).  
عأأ  وإن  أأان بين مأأا واملزمأأم: اسأأم جاعأأم مأأن ازمأأم، إذا الفأأل ب وبأأه  أأاملقرور، أو مريأأد النأأوم وهأأو م أأم ملأأدثر يف مأأه  امل 

اختالف يف أصم االشتقاق جالتزمم م تق من مع  التلفل، والتدثر م تق مأن معأ  اختأاذ الأداثر للتأدجؤ. وأصأم التزمأم 
م تق من الزمم بفأت( جسأ ون وهأو اإلخفأاء وال يعأرف    ازمأم  جعأم قأرد يف معنأاه ج أو مأن التفعأم الأذي انوسأي منأه 

إطالقأه معأأ  شأأدة التلأ س، و  أأر م أم هأأذا يف االشأأتما  علأق الل أأاس، جمنأه التزمأأم ومنأأه معأ  الت لأأل للفعأم، وأريأأد يف 
 التعمم والتلزر والتقمص، ورصا صاغوا له صيغة االجتعا  م م: اراد  وا تزر. 

 وأصم املزمم: املتزمم، أدغمت التاء يف الزاي بعد قل  ا زااي لتقار ا.  
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قأا  الزهأري ومج أور املفسأرين: إنأه التزمأم الأذي وأر  يف قأو  النأيب صألق هللا عليأه وهذا التزمم الذي أشأارت إليأه اليأة  
وسلم  زملوين زملوين  ئني نز  من غار ئراء بعد أن نز  عليه (اقرأ ابسم ربك) الايت  ما يف ئديث عروة عن عا  ة 

 ئينئذ، وعليه ج و ئقيقة.  يف  تاب بدء الوئي من صحي( ال حاري وإن مل يذ ر يف ذلك احلديث نزو  هذه السورة
وقيأأم هأأو مأأا يف ئأأديث وأأابر بأأن ع أأد هللا قأأا   ملأأا اوتمعأأت قأأريش يف دار النأأدوة جقأأالوا: مسأأوا هأأذا الروأأم امسأأا اصأأدر  

الناس عنه  أي صفوه وصفا اتفق عليه الناس  جقالوا:  أاهن، وقأالوا:قنون، وقأالوا: سأائر، جصأدر امل أر ون علأق وصأفه 
لنيب صلق هللا عليه وسلم جحزن وازمم يف ثيابه وادثر، جلاته وربيم جقا  (اي أي أا املزمأم) (اي أي أا ب  سائر  ج لغ ذلك ا

 املدثر). 
وسأيليت يف سأورة املأدثر: أن سأ ب نزوهلأأا رةيتأه امللأك والسأا علأق  رسأأي بأني السأماء وايرا جروأ  إا خدجيأة يروأأل  

املزمأم)  أان عنأد قولأه  زملأوين  ، جأذلك عنأدما اغأتم مأن وصأأل  جأؤاده جقأا   دثأروين  جيتعأني أن سأ ب ندا أه ب(اي أي أا
 امل ر ني إيه ابجلنون وأن ذلك غ  س ب ندا ه ب(اي أي ا املدثر) يف سورة املدثر. 

وقيأأم: هأأو ازمأأم لالسأأتعداد للصأأالة جنأأودي (اي أي أأا املزمأأم قأأم الليأأم إال قلأأيال) وهأأذا مأأروي عأأن قتأأادة. وقريأأب منأأه عأأن  
   متقاربة. الضحاك وهي أقوا

وحممل أا علأأق أن التزمأأم ئقيقأأة، وقأأا  ع رمأأة: معنأأاه زملأأت هأأذا ايمأر جقأأم بأأه، يريأأد أمأأر الن أأؤة جي أأون قولأأه (الليأأم إال  
قليال) م  قوله (إن لك يف الن أار سأ حا طأويال) حتريضأا علأق اسأتفراد و أده يف القيأام أبمأر الت ليأغ يف مجيأ  ايزمأان مأن 

 ليم وهو ما يضطر إليه من اهلجو  جيه. وحممم التزمم عنده علق اجملاز. ليم وهنار إال قليال من ال
ج ذا  انت سورة املزمم قد أنزلت ق م سورة املدثر  ان ذلك داال علأق أن هللا اعأاا بعأد أن أبتأدأ رسأوله ابلأوئي بصأدر   

ا الوليأأد بأأن املغأأ ة أن يقولأأوا: إنأأه سأأورة (أقأأرأ ابسأأم ربأأك)   أنأأز  عليأأه سأأورة القلأأم لأأدئض مقالأأة امل أأر ني جيأأه الأأيت دبرهأأ
 قنون. 

أنز  عليه التلطل به علق ازمله ب يابه ملا اعرتاه من احلزن من قو  امل ر ني جلمره هللا أبن يدج  ذلأك عنأه بقيأام الليأم،    
 دثر). جرت الوئي جلما رأ  امللك الذي أرسم إليه حبراء ادثر من شدة وق  الك الرةية جلنز  عليه (اي أي ا امل

جنداء النيب صلق هللا عليه وسلم بوصل (املزمم) ابعت ار ئالته وقت ندا ه لأيس املزمأم معأدودا مأن أمسأاء النأيب صألق هللا  
 عليه وسلم، قا  الس يلي: ومل يعرف به وذهب بعض الناس إا عده من أمسا ه. 
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ر متعلق ين القيام مراد به الصأالة، ج أذا القيأام مغأاير للقيأام املألمور بأه وجعم (قم) منز  منزلة الالزم جال متاج إا اقدي  

 يف سورة املدثر بقوله (قم جلنذر) ج ن ذلك صع  ال رو   ما أييت هنالك. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



والليأم: زمأأن الظلمأأة مأأن بعأد الع أأاء إا الفجأأر. وأنتصأأب (الليأم) علأأق الظرجيأأة جاقتضأأق ايمأر ابلصأأالة يف مجيأأ  وقأأت  
 لم است ناء أوقات قضاء الضرورات من إغفاء ابلنوم وووه من ضرورات اإلنسان. الليم، ويع

 وقيام الليم لقب يف اصطالح القرآن والسنة للصالة جيه ما عدا صالة املغرب والع اء ورواا  ما.  
نأأزو  هأأذه وأمأأر الرسأأو  بقيأأام الليأأم أمأأر إجيأأاب وهأأو خأأاص بأأه ين اخلطأأاب مووأأه إليأأه وئأأده م أأم السأأور الأأيت سأأ قت  

السورة، وأما قيام الليم للمسلمني ج م اقتدوا جيه ابلرسو  صلق هللا عليه وسلم  مأا سأيليت يف قولأه اعأاا: (إن ربأك يعلأم 
إنك اقوم) إا قوله: (وطا فة من الأذين معأك) الايت قأا  اجلم أور وذلأك ق أم أن افأرا الصألوات اخلمأس يف أوقأات 

م الأأذي جأأرا علأأق الرسأأو  صأألق هللا عليأأه وسأألم يف صأأدر رسأأالته هأأو أن اأأزداد بأأه الن أأار والليأأم ولعأأم ئ مأأة هأأذا القيأأا
سأأريراه ز أأاء يقأأوي اسأأتعداده لتلقأأي الأأوئي ئأأىت ال خيروأأه الأأوئي  مأأا ضأأغطه عنأأد نزولأأه  مأأا ورد يف ئأأديث ال حأأاري 

 أه (إان سأنلقي عليأك (جغط  ئىت بلغ م  اجل د)   قأا  (اقأرأ ابسأم ربأك) احلأديث، ويأد  هأذه احل مأة قولأه اعأاا عق
 قوال ثقيال ). 

وقأأد  أأان النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم يتحنأأث يف غأأار ئأأراء ق يأأم بع تأأه اهلأأام مأأن هللا اعأأاا، جالأأذي أهلمأأه ذلأأك ق أأم أن  
يأأوئق إليأأه جيأأدر أبن أيمأأره بأأه بعأأد أن أوئأأق إليأأه جأأال ي قأأق جأأرتة مأأن الأأزمن غأأ  متع أأد لع أأادة، وهلأأذا نأأرو( أن قيأأام الليأأم 

 عليه ق م جرا الصلوات اخلمس عليه وعلق ايمة.  جرا
وقد استمر وووب قيام الليم علق رسوله صلق هللا عليه وسلم بعد جرا الصلوات اخلمأس اعظيمأا ل ألنه ب  أرة اإلق أا   

ن علق مناواة ربه يف وقت جراغه من ا ليغ الوئي وادب  شؤون املسلمني وهو وقت الليأم  مأا يأد  عليأه قولأه اعأاا (ومأ
الليم جت جد به انجلة لك عسق أن ي ع ك ربك مقاما حممأودا)، أي زايدة قأرب لأك. وقأد اقأدم يف سأورة اإلسأراء. ج أان 
هذا ئ ما خاصا ابلنيب صلق هللا عليه وسألم، وقأد ذ أره الفق أاء يف ابب خصأا ص النأيب صألق هللا عليأه وسألم ومل ي أن 

الصلوات اخلمس. وإمنأا  أان املسألمون يقتأدون بفعأم النأيب صألق هللا واو ا علق غ ه ومل افرا علق املسلمني صالة ق م 
عليه وسلم وهو يقرهم علق ذلك ج انوا يرونه لزاما علي م، وقد أث  هللا علي م بذلك يف آايت    ة  قوله اعاا (اتجاىف 

لليأم) اليأة، قالأت عا  أة  ونومم عن املضاو )، وسيليت ذلك عند قوله اعأاا (إن ربأك يعلأم أنأك اقأوم أدىن مأن ثل أي ا
إن هللا اجأأأرتا قيأأأام الليأأأم يف أو  هأأأذه السأأأورة جقأأأام النأأأيب وأصأأأحابه  ، علأأأق أنأأأه ال خأأأالف يف رجأأأ  جأأأرا القيأأأام عأأأن 
املسأألمني. واقأأرر أنأأه منأأدرب منأأدوب جيأأه. واختلأأل يف اسأأتمرار وووبأأه علأأق النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم وال طا أأم وراء 

 . االستدال  علق ذلك أو عدمه
 وقوله (إال قليال) است ناء من (الليم) أي إال قليال منه، جلم يتعلق إجياب القيام عليه أبوقات الليم  ل ا.  
 و(نصفه) بد  من (قليال) بدال مطابقا وهو ا يني إلمجا  (قليال) ججعم القيام هنا النصل أو أقم منه بقليم.  
ون القيأام أ  أر مأن مأدة نصأل الليأم رمحأة ورخصأة للنأيب صألق هللا عليأه وجا دة هذا اإلمجا  اإلهأاء إا أن ايوا أن ي أ 

وسلم، ويد  ذلك اعقي ه بقوله (أو انقص منه قليال) أي انقص من النصل قليال، جي ون زمن قيام الليم أقم من نصفه، 
 وهو ئينئذ قليم ج و رخصة من الرخصة. 
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مدة القيام أ  ر من نصل الليم ولأذلك مل يقأد (وزد عليأه) ص أم وقا  (أو زد عليه) وهو عود إا الرتغيب يف أن ا ون   
ما قيأد بأه (أو انقأص منأه) لت أون الأزايدة علأق النصأل متسأعة، وقأد ورد يف احلأديث أن النأيب صألق هللا عليأه وسألم أخأذ 

أجأال أ أون ع أدا  ابلعزهة جقام ئىت اورمت قدماه وقيم له يف ذلك  إن هللا غفر لك ما اقدم من ذن ك وما أتخر  جقأا : 
 ش ورا  . 

والتحيأأ  املسأأتفاد مأأن ئأأرف (أو) منظأأور جيأأه إا افأأاوت الليأأايل ابلطأأو  والقصأأر ين ذلأأك ارا اطأأا بسأأعة الن أأار للعمأأم  
 ويخذ احل  الفا ت من النوم. 

 . وبعد جذلك اوسي  علق النيب صلق هللا عليه وسلم لرج  ئرج حتديده لزمن القيام جسلك به مسلك التقريب 
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ووعم ابن عطية (الليم) اسم ونس يصدق علق مجي  الليايل، وأن املع : إال قليال من الليايل، وهي الليأايل الأيت ي أون   

 جي ا عذر هنعه من قيام ا، أي هو است ناء من الليايل ابعت ار وزيئايا ال ابعت ار ايوزاء،   قا  (نصفه) إا آخره. 
م ابلصالة جيه ينه وقت النأوم عأادة جألمر الرسأو  صألق هللا عليأه وسألم ابلقيأام جيأه زايدة يف إشأغا  أوقااأه وختصيص اللي 

ابإلق ا  علق مناواة هللا: وين الليم وقت س ون ايصوات وإشغا  الناس جت ون نفس القا م جيه أقو  اسأتعدادا لتلقأي 
 الفيض الرابين. 

 ي ون متعلقا بقيام الليم، أي رام قراءاك يف القيام. [) جيوز أن 4(ورام القرآن ارايال  
وجيوز أن ي ون أمرا مستقال ب يفية قراءة القرآن ور  ذ ره صناسأ ة ايمأر بقيأام الليأم، وهأذا أوا ين القأراءة يف الصأالة  

ذه السورة سوراني ادخم يف ذلك. وقد  ان نزو  هذه السورة يف أو  الع د بنزو  القرآن ج ان مجلة القرآن ئني نزو  ه
أو ثالث سور بناء علق أص( ايقوا  يف أن هذا املقدار من السور م ي، ويف أن هذه السورة من أوا م السور، وهذا بأا 

 أشعر به قوله (إان سنلقي عليك قوال ثقيال) أي سنوئي إليك قرآان. 
 جلمر النيب صلق هللا عليه وسلم أن يقرأ القرآن ص م وا يني.  
م: وعم ال يء مراال، أي مفرقا، وأصله من قوهلم: ثغر مرام، وهأو املفلأج ايسأنان، أي املفأرق بأني أسأنانه افريقأا والرتاي 

قليال حبيث ال ا ون النواوذ متالصقة. وأريد برتايم القأرآن ارايأم قراءاأه، أي التم أم يف النطأق حبأروف القأرآن ئأىت ختأرج 
اإلش ا . ووصفت عا  ة الرتايم جقالت  لو أراد السام  أن يعد ئروجه  من الفم واضحة م  إش ا  احلر ات اليت استحق

 لعدها ال  سرد م هذا  . 
وجا دة هذا أن يرسخ ئفظه ويتلقاه السامعون جيعلأق حبأواجظ م، ويتأدبر قار أه وسأامعه معانيأه  أي ال يسأ ق لفأ  اللسأان  

جقا  ع د هللا  هذا   ذ ال عر  يهنأم  أانوا إذا أن أدوا عمم الف م. قا  قا م لع د هللا بن مسعود: قرأت املفصم يف ليلة 
 القصيدة أسرعوا ليظ ر ميزان حبرها، واتعاقب قواجي ا علق ايمسا . واهلذ: إسرا  القط . 
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وأ أأد هأأذا املأأر ابملفعأأو  املطلأأق إلجأأادة حتقيأأق صأأفة الرتايأأم. وقأأرأ اجلم أأور (أو انقأأص) بضأأم الأأواو للأأتحلص مأأن التقأأاء  
سقوط  زة الوصم، ئر ة الواو بضمة ملناس ة ضمة قاف (انقص) بعدها. وقرأه محزة وعاصأم ب سأر الأواو  السا نني عند

 علق ايصم يف التحلص من التقاء السا نني. 
ووق  يف قوله (أو زد عليه ورام القرآن) إذا  ش عت  جتحة نون القرآن حمسن االاأزان أبن ي أون مصأراعا مأن حبأر ال امأم  

 ار مراني. أئد دخله اإلضم
[) اعليم لرمر بقيام الليم وق  اعرتاضا بني مجلة (قم الليم) ومجلأة (إن انشأئة الليأم هأي 5(إان سنلقي عليك قوال ثقيال  

أشد وطئا)، وهو مجلة مستلنفة استئناجا بيانيا حل مة ايمر بقيام الليم أبهنا ييئة نفس النيب صلق هللا عليأه وسألم ليحمأم 
ا إهاء إا أن هللا يسر عليأه ذلأك  مأا قأا  اعأاا (إن علينأا مجعأه وقرآنأه)، جتلأك مناسأ ة وقأو  هأذه شدة الوئي، ويف هذ

اجلملة عقب مجلة (قم الليم إال قليال) ج ذا إشعار أبن نزو  هذه الية  ان يف أو  ع د النيب صلق هللا عليه وسلم بنزو  
 علة ايمر برتايم القرآن. القرآن جلما قا  له (ورام القرآن ارايال) أعقب ب يان 

 والقو  ال قيم هو القرآن وإلقاةه عليه: إبالغه له بطريق الوئي بواسطة امللك.  
وئقيقة اإللقاء: رمي ال يء من اليد إا ايرا وطرئه، ويقا : شيء لقق، أي مطروح، اسأتع  اإللقأاء لإلبأالد دجعأة  

 علق غ  ارقب. 
زي ال حمالة، مستعار لصعوبة ئفظه الشتماله علق معان ليسأت مأن معتأاد مأا جيأو  وال قم املوصوف به القو  ثقم قا  

 يف مدارك قومه جي ون ئف  ذلك القو  عس ا علق الرسو  ايمي انوء الطاقة عن القيه. 
سأأنلقي وأشأأعر قولأأه (إان سأأنلقي عليأأك قأأوال ثقأأيال) أن ثقلأأه متعلأأق ابتأأداء ابلرسأأو  صأألق هللا عليأأه وسأألم لقولأأه ق لأأه (إان  

عليك) وهو ثقم قازي يف مجي  اعت ارااه وهو ثقيم صعب القيه بن أنز  عليه. قا  ابن ع اس:  ان رسو  هللا صلق هللا 
عليأأه وسأألم  إذا نأأز  عليأأه الأأوئي ثقأأم عليأأه واربأأد لأأه ولأأده   أي اغأأ  ص أأم الق أأعريرة  وقالأأت عا  أأة  رأيتأأه ينأأز  عليأأه 

 عنه وإن و ينه ل جض عرقا  .  الوئي يف اليوم ال ديد الربد جيفصم
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ويستعار ثقم القو  الشتماله علق معان واجرة متاج العلم ما لدقة النظأر وذلأك ب مأا  هديأه ووجأرة معانيأه. قأا  الفأراء    

صأت جيأه ثقيال ليس ابل الم السفساف  . وئس ك أنه ئو  من املعارف والعلوم ما ال يفي العقم ابإلئاطة به ج أم غا
أج ام العلماء من جق اء ومت لمني وبلغاء ولغويني وئ ماء ج ابه ال يء ال قيم يف أنأه ال يقأو  الوائأد علأق االسأتقال  

 صعانيه. 
وأت يد هذا اخلرب حبرف التل يد لالهتمام به وإشعار الرسو  صلق هللا عليأه وسألم بتل يأد قربأه واسأتمراره، لي أون وروده  

 يمر املفاويء. أس م عليه من ورود ا
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[) اعليأم لتحصأيص زمأن الليأم ابلقيأام جيأه ج أي مرا طأة جبملأة (قأم الليأم)، 6(إن انشئة الليم هي أشد وطئا واقوم قأيال  
 أي قم الليم ين انشئته أشد وطئا وأقوم قيال. 

 
 واملع : أن يف قيام الليم از ية واصفية لسرك واراقاء بك إا املراقي املل ية.  
) وصل من الأنشء وهأو احلأدوث. وقأد وأر  هأذا الوصأل هنأا علأق غأ  موصأوف، وأضأيل إا الليأم إضأاجة و(انشئة 

علق مع  (يف) م م (م ر الليأم)، ووعأم مأن أقأوم القيأم، جعلأم أن جيأه قأوال وقأد سأ قه ايمأر بقيأام الليأم وارايأم القأرآن، 
 ج ن الصالة ا تمم علق أجعا  وأقوا  وهي قيام.  جتعني أن موصوجه احملذوف هو صالة، أي الصالة الناشئة يف الليم،

ووصأأل الصأأالة ابلناشأأئة يهنأأا أن أألها املصأألي جن أألت بعأأد هأأدأة الليأأم جلشأأ  ت السأأحابة الأأيت اتن أأل مأأن ايجأأق بعأأد  
صحو، وإذا  انت الصالة بعد نوم جمع  النشء جي ا أقأو ، ولأذلك جسأريا عا  أة ابلقيأام بعأد النأوم. وجسأر ابأن ع أاس 

شئة الليم) بصالة الليم  ل ا. واختاره مالك. وعأن علأي بأن احلسأني: أهنأا مأا بأني املغأرب والع أاء. وعأن ابأن مسأعود (ان
 وابن ع اس وسعيد بن و  : أن أصم هذا معرب عن احل  ة، وقد عدها الس  ي يف منظومته يف معرابت القرآن. 

أو يجأد، يوأم مأا متملأه مأن هأذه املعأاين ليلخأذ النأاس جيأه وإي ار لف  انشئة يف هأذه اليأة دون غأ ه مأن وأو: قيأام،  
 ابالوت اد. 

وقأرأ مج أأور الع أأرة (وطئأا) بفأأت( الأأواو وسأ ون الطأأاء بعأأدها  أأزة، والأوطء: أصأأله وضأأ  الروأم علأأق ايرا، وهأأو هنأأا  
  املصألي علأأق وأأو مسأتعار ملعأأ  يناسأب أن ي أأون شأألان للظأالم ابلليأأم، جيجأأوز أن ي أون الأأوطء اسأأتع  لفعأم مأأن أجعأأا

إسأناد املصأأدر إا جاعلأأه، أي واطئأأا أنأأت، ج أأو مسأأتعار لأأتم ن املصأألي مأأن الصأأالة يف الليأأم بتفرغأأه هلأأا وهأأدوء ابلأأه مأأن 
ايشغا  الن ارية   أن الأواطئ علأق ايرا ج أو أم أن للفعأم. واملعأ : أشأد وقعأا، ومأذا جسأره وأابر بأن زيأد والضأحاك 

 وقاله الفراء. 
ن الوطء مستعارا حلالة صالة الليم وأثرها يف املصلي، أي أشد أثر خ  يف نفسه وأرسخ خ ا وثأوااب، ومأذا وجيوز أن ي و  

 جسره قتادة. 
وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وئده (وطاء) ب سر الواو وجت( الطاء ومدها مصدر واطل من مأادة الفعأا . والوطأاء: الوجأاق  

ا ئأأرم هللا). واملعأأ : أن صأأالة الليأأم أوجأأق ابملصأألي بأأني اللسأأان والقلأأب، أي بأأني واملال مأأة، قأأا  اعأأاا (ليواطئأأوا عأأدة مأأ
 النطق ابيلفاظ واف م معاني ا لل دوء الذي مصم يف الليم وانقطا  ال واغم وحباصم هذا جسر قاهد. 

د هللا هأو خأ ا) يف وضم  (هي) ضم  جصم، وانظر ما سيليت عند قوله اعاا (وما اقدموا ينفس م من خ  لدوه عنأ 
 وقو  ضم  الفصم بني معرجة واسم افضيم. وضم  الفصم هنا لتقوية احل م ال للحصر. 

 وايقوم: ايجضم يف التقوي الذي هو عدم االعوواج وااللتواء واستع  (أقوم) لرجضم اينف .  
ثقيال). جاملع : أن صالة الليم أعأون علأق اأذ ر وقيال: القو ، وأريد به قراءة القرآن لتقدم قوله (إان سنلقي عليك قوال   

القرآن والسالمة من نسيان بعض الايت، وأعون علق املزيد من التدبر. قا  ابن ع اس (وأقوم قيال): أدىن من أن يفق وا 
 القرآن. وقا  قتادة: أئف  للقراءة، وقا  ابن زيد: أقوم قراءة لفراغه من الدنيا. 
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 نس ة  ييزي  (أشد)، و (أقوم). وانتصب (وطئا) و(قيال)  
[) جصم هذه اجلملة دون عطل علق ما ق ل ا يقتضأي أن مضأموهنا لأيس مأن وأنس 7(إن لك يف الن ار س حا طويال  

ئ م ما ق ل ا، جليس املقصود اعيني صالة الن ار إذ مل ا ن الصلوات اخلمس قد جرضت يومئذ علق امل  ور، ومل يفرا 
 ئينئذ إال قيام الليم. 
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جالذي ي دو أن موق  هذه اجلملة موق  العلة ل يء با يف مجلة (إن انشئة الليم هي أشد وطئا وأقوم قيال) وذلك دا ر:   

بأأني أن ي أأون اعلأأيال الختيأأار الليأأم لفأأرا القيأأام عليأأه جيأأه، جيفيأأد أت يأأد للمحاجظأأة علأأق قيأأام الليأأم ين الن أأار ال يغأأ  
ع : قم الليم ين قيامه أشد وقعا وأرسخ قوال، ين الن ار زمأن جيأه شأغم عظأيم ال يأرتك لأك خلأوة غناءه جيتحصم من امل

بنفسك. وشغم النيب صلق هللا عليه وسلم يف الن ار ابلدعوة إا هللا وإبالد القرآن واعليم الدين وحماوأة امل أر ني واجتقأاد 
، وبأني أن ي أون الطفأا واعتأذارا عأن ا ليفأه بقيأام الليأم، وجيأه املؤمنني املستضعفني، جعرب عن مجي  ذلأك ابلسأ ( الطويأم

إرشاد إا أن الن ار ظرف واس  إليقأا  مأا عسأق أن ي لفأه قيأام الليأم مأن جتأور ابلن أار لينأام بعأض الن أار وليقأوم ص امأه 
 جيه. 

 يفتأك ثأواب علمأه، جأ ن وجيوز أن ي ون اعليال ملا اضمنه (أو انقص منه قليال) أي إن نقصت من نصأل الليأم شأيئا ال 
لأأك يف الن أأأار متسأأعا للقيأأأام والأأتالوة م أأأم قولأأه اعأأأاا (وهأأو الأأأذي وعأأم الليأأأم والن أأار خلفأأأة ملأأن أراد أن يأأأذ ر أو أراد 

 ش ورا). 
وقد ث ت أن النيب صلق هللا عليه وسألم  أان يصألي يف الن أار مأن أو  ال ع أة ق أم جأرا الصألوات اخلمأس  مأا د  عليأه  

رأيت الذي ين ق ع دا إذا صألق). وقأد اقأدم يف سأورة اجلأن أن اسأتماع م القأرآن  أان يف صأالة النأيب صألق قوله اعاا (أ
هللا عليه وسلم أبصحابه يف  لة يف طريق م إا ع اظ. ويظ ر أن ي ون  م هذا مقصودا ينه با اسم( بأه داللأة  لمأة 

 (س حا طويال) وهي من بليغ اإلجياز. 
أي السأألوك ابجلسأأم يف مأأاء   أأ ، وهأأو مسأأتعار هنأأا للتصأأرف السأأ م املتسأأ  الأأذي ي أأ ه ئر أأة والسأأ (: أصأأله العأأوم،  

 الساب( يف املاء ج نه ال يعرتضه ما يعوق ووالنه علق ووه املاء وال إعياء الس  يف ايرا. 
ت يف قولأأه يف وقريأب مأأن هأأذه االسأأتعارة اسأأتعارة السأ ( جلأأري الفأأرس دون  لفأأة يف وصأأل امأرئ القأأيس اخليأأم السأأاحبا 

 مدح جرسه:          
 مس( إذا ما الساحبات علق الوىن                      أثرن الغ ار يف ال ديد املر م جعرب عن اجلارايت ابلساحبات.   
وجسأر ابأأن ع أأاس السأأ ( ابلفأأراد، أي لينأأام يف الن أأار، وقأأا  ابأأن وهأب عأأن ابأأن زيأأد قأأا : جراغأأا طأأويال حلوا جأأك جأأاجرد  

  الليم. لدينك يف
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والطويأم: وصأل مأن الطأأو ، وهأو ازدايد امتأداد القامأة أو الطريأأق أو ال أوب علأق مقأادير أ  أأر مأن أم الأه. جأالطو  مأأن  
صفات الذوات، وشا  وصل الزمان به يقا : ليم طويم ويف احلديث  ال تاء ربيأ  املأؤمن قصأر هنأاره جصأامه وطأا  ليلأه 

 جقامه  . 
ذه الية ج أو قأاز عقلأي ين الطويأم هأو م أان السأ ( وهأو املأاء املسأ وح جيأه. وبعأد أما وصل الس ( ب(طويم) يف ه 

 هذا جفي قوله (طويال) ارشي( الستعارة الس ( للعمم يف الن ار. 
[) عطأأل علأأق (قأأم الليأأم) 9[ رب امل أأرق واملغأأرب ال إلأه إال هأأو جاختأأذه و أأيال 8(واذ أر اسأأم ربأأك وا تأأم إليأأه ا تأأيال  

مر عن اعيني زمأان إا إجأادة اعميمأه، أي ذ أر اسأم ربأك يف الليأم ويف الن أار  قولأه (واذ أر اسأم ربأك وقصد اطالق اي
 ب رة وأصيال). 

وإقحام  لمة (اسم) ين امللمور به ذ ر اللسان وهو اجلام  للتذ ر ابلعقم ين ايلفاظ لري علق ئسب ما يف النفس،  
 اضرعا وخيفة ودون اجل ر من القو ). أال ار  إا قوله اعاا (واذ ر ربك يف نفسك 

والت تم: شأدة ال تأم، وهأو مصأدر ا تأم القاصأر الأذي هأو مطأاو  بتلأه ف(ا تأم) وهأو هنأا للمطاوعأة اجملازيأة يقصأد مأن   
صأيغت ا امل الغأة يف ئصأو  الفعأم ئأىت  لنأه جعلأه غأ ه بأه جطاوعأه، والت تأم: االنقطأا  وهأو هنأا انقطأا  قأازي، أي افأرد 

ف ر إا مأا يرضأي هللا، ج لنأه انقطأ  عأن النأاس واوأاز إا وانأب هللا جعأدي ب(إا) الدالأة علأق االنت أاء، قأا  ال ا  وال
 امرة القيس:          

 منارة بسق راهب مت تم والت تيم: مصدر بتم امل دد الذي هو جعم متعد م م التقطي .   
ت تأأم، أي االنقطأأا  يقتضأأي الت تيأأم أي القطأأ . وملأأا  أأان ووأأيء مأأذا املصأأدر عوضأأا عأأن الت تأأم لإلشأأارة إا ئصأأو  ال 

الت تيم قا ما ابملت تم اعني أن ا تيله قط  نفسه عن غ  من ا تم هو إليه جأاملقطو  عنأه هنأا هأو مأن عأدا هللا اعأاا جأاجلم  
  ق له. بني (ا تم) و(ا تيال) م   إا إراضة النفس عن ذلك الت تم. وجيه م  ذلك وجاء برعي الفواصم اليت
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واملأراد ابالنقطأأا  املألمور بأأه انقطأا  خأأاص وهأو االنقطأأا  عأن ايعمأأا  الأيت  تعأأه مأن قيأأام الليأم وم أأام الن أار يف ن أأر   

الأدعوة وحماوأة امل أر ني ولأذلك قيأم (وا تأأم إليأه) أي إا هللا ج أم عمأم يقأوم بأه النأأيب صألق هللا عليأه وسألم مأن أعمأأا  
لدين هللا جأ ن طعامأه وشأرابه ونومأه وشأؤونه لالسأتعانة علأق ن أر ديأن هللا. و أذلك منع أات الأروح الربيئأة مأن احلياة ج و 

 اإل  م م الطيب، وازوج النساء، واينس إا أهله وأبنا ه وذويه، وقد قا   ئ ب إيل من دنيا م النساء والطيب  . 
 النساء وعن ادب  أمور احلياة ين ذلك ال يالقي صفة الرسالة.  وليس هو الت تم املفضي إا الره انية وهو اإلعراا عن 
ويف ئأأأديث سأأأعد يف الصأأأحي(  رد رسأأأو  هللا علأأأق ع مأأأان ابأأأن مظعأأأون الت تأأأم ولأأأو أذن لأأأه الختصأأأينا  يعأأأ  رد عليأأأه  

 است اراه يف اإلعراا عن النساء. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



، ولأذلك عقأب قولأه (وا تأم إليأه ا تأيال) بقولأأه (رب ومأن أ أرب الت تأم إا هللا االنقطأا  عأن اإلشأراك، وهأو معأأ  احلنيفيأة 
 امل رق واملغرب ال إله إال هو). 

وخالصأأة املعأأ : أن النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم مأألمور أن ال ختلأأو أوقااأأه عأأن إق أأا  علأأق ع أأادة هللا ومراق تأأه واالنقطأأا   
اجم عن هذا االنقطا  ارشاد مأن هللا  مأا أهلمأه للدعوة لدين احلق، وإذ قد  ان النيب صلق هللا عليه وسلم من ق م غ  غ

التحنث يف غار ئراء   صا أجاضه عليه من الوئي والرسالة. جايمر يف قولأه (واذ أر اسأم ربأك وا تأم إليأه) مأراد بأه الأدوام 
وا ليزلقونأك علق ذلك ج نه قد  ان يأذ ر هللا جيمأا ق أم جأ ن يف سأورة القلأم  وقأد نزلأت ق أم املزمأم  (وإن ي أاد الأذين  فأر 

أببصارهم ملا مسعوا الذ ر) علق أن القرآن الذي أنز  أوال أ  ره إرشاد للنيب صألق هللا عليأه وسألم إا طرا أق دعأوة الرسأالة 
 جلذلك  ان غالب ما يف السور ايو  منه مقتصرا علق سن الت اليل اخلاصة ابلرسو  صلق هللا عليه وسلم. 

ب) ملناسأأ ة ايمأأر بأأذ ره يف الليأأم وذ أأره يف الن أأار و أأا وقتأأا ابتأأداء غيأأاب ال أأمس ووصأأل هللا أبنأأه (رب امل أأرق واملغأأر  
وطلوع أأا، وذلأأك ي أأعر ابمتأأداد  أأم زمأأان من مأأأا إا أن أييت ضأأدهف جيصأأ( أن ي أأون امل أأرق واملغأأرب و أأيت ال أأأروق 

 ب. والغروب جي ون الستيعاب و ات ايرا، أي رب مجي  العامل وذلك ي عر بوقيت ال روق والغرو 
ويص( أن يأراد ممأا وقتأا ال أروق والغأروب أي م أدأ ذينأك الأوقتني ومنت ا أا،  مأا يقأا : سأ حوا هللا  أم م أرق مشأس،  

 و ما يقا : صالة املغرب. 
وقرأ انج  وابن     وأبو عمرو وئفص عن عاصم وأبو وعفر برج  (رب) علق أنأه خأرب مل تأدأ حمأذوف ئأذجا وأر  علأق  

ا يس ق يف ال الم ئدي ا عنه.   أريد اإلخ ار عنه خبرب وام  لصفااه، وهو من ق يم النعت املقطو  االستعما  يف م له ب
املرجو  بتقدير م تدأ. وقرأه ابن عامر ومحزة وال سا ي وأبو ب ر عن عاصم ويعقوب وخلل خبفض (رب) علق ال د  مأن 

 (ربك). 
بوصفه أبنه ال إله إال هأو ين افأرده ابإلهليأة صنزلأة النتيجأة  وعقب وصل هللا ب(رب امل رق واملغرب)، ابإلخ ار عنه أو 

لربوبية امل رق واملغأرب جلمأا  انأت ربوبيتأه للعأامل ال ينأاز  جي أا امل أر ون أعق أت صأا يقتضأي إبطأا  دعأو  امل أر ني اعأدد 
يب صألق هللا عليأه وسألم. ولأذلك الهلة بقوله (ال إلأه إال هأو) اعريضأا مأم يف أثنأاء ال أالم وإن  أان ال أالم مسأوقا إا النأ

جأر  عليأه قولأه (جاختأذه و أأيال)، وإذا  أان ايمأر ابختأاذ و أيال مسأأ  ا عأن  ونأه ال إلأه إال هأو  أأان ذلأك يف قأوة الن أي عأأن 
 اختاذ و يم غ ه، إذ ليس غ ه أبهم الختاذه و يال. 

ض أمأأر االنتصأأار ملأأن او أأم عليأأه، جأأ ن النأأيب والو يأأم: الأأذي يو أأم إليأأه ايمأأور، أي يفأأوا إا اصأأرجه، ومأأن أهأأم التفأأوي  
صلق هللا عليه وسلم ملا بلغه قو  امل ر ني جيه اغتم لذلك، وقد روي أن ذلك س ب ازمله من موودة احلزن جلمره هللا أبن 

 ال يعتمد إال عليه، وهذا ا فم ابلنصر ولذلك عقب بقوله (واصرب علق ما يقولون). 
[) عطل علق قوله (جاختأذه و أيال)، واملناسأ ة أن الصأرب علأق ايذ  10هجرا مجيال  (واصرب علق ما يقولون واهجرهم 

 يستعان عليه ابلتو م علق هللا. 
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وضأأم  (يقولأأون) عا أأد إا امل أأر ني، ومل يتقأأدم لأأه معأأاد ج أأو مأأن الضأأما ر الأأيت اسأأتغ  عأأن ذ أأر معادهأأا أبنأأه معلأأوم  
عأاا (وأن لأو اسأتقاموا علأق الطريقأة) الايت مأن سأورة (قأم أوئأأي للسأامعني  مأا اقأدم غأ  مأرة، ومأن ذلأك عنأد قولأأه ا

 إيل)، وينه سيليت عق ه قوله (وذرين وامل ذبني) جي ني املراد من الضم . 
   
 

 4605صفحة : 
 
وقد مضق يف السور اليت نزلت ق م سورة املزمم مقاالت أذ  من امل أر ني لرسأو  هللا صألق هللا عليأه وسألم جفأي سأورة   
علق (أرأيت الذي ين ق ع دا إذا صلق). قيم هو أبو و م يدد رسو  هللا صألق هللا عليأه وسألم لأئن صألق يف املسأجد ال

احلرام ليفعلن ويفعلن. وجي ا (إن اإلنسان ليطغق أن رآه استغ ). قيم هو ايخنس بن شأريق  ان أر لرسأو  هللا صألق هللا 
م (مأأا أنأأت بنعمأأة ربأأك صجنأأون) إا قولأأه (جست صأأر وي صأأرون أبي أأم عليأأه وسأألم بعأأد أن  أأان ئليفأأه  ، ويف سأأورة القلأأ

املفتون)، وقوله (وال اط   م ئالف م ني) إا قوله (قا  أساط  ايولني) ردا ملقااليم. ويف سورة املدثر إن  انت نزلت 
الوليأد بأن املغأ ة جلأذلك  ق م سورة املزمم (ذرين ومن خلقت وئيدا) إا قولأه (إن هأذا إال قأو  ال  أر)، قيأم: قا أم ذلأك

 أمر هللا رسوله صلق هللا عليه وسلم ابلصرب علق ما يقولون. 
واهلجر اجلميم: هأو احلسأن يف نوعأه، جأ ن ايئأوا  واملعأاين من أا ئسأن ومن أا ق أي( يف نوعأه، وقأد يقأا :  أرمي، وذمأيم،  

سأب ئقيقأة النأو  جأ ذا وأردت احلقيقأة وخالص، و در، ويعرا الوصل للنو  صا من شألنه أن يقأرتن بأه مأن عأوارا انا
عن ايعراا اليت قد اتعلق ما  ان نوعه خالصا، وإذا ألصق ابحلقيقة ما لأيس مأن خصا صأ ا  أان النأو  م أدرا ق يحأا، 
وقد أشار إا هذا قولأه اعأاا (ال ا طلأوا صأدقاا م ابملأن وايذ ). واقأدم عنأد قولأه اعأاا (إين ألقأي إيل  تأاب  أرمي) يف 

 نمم، ومن هذا املع  قوله (جصرب مجيم) يف سورة يوسل، وقوله (جاصرب صربا مجيال) يف سورة املعارج. سورة ال
جاهلجر اجلميم هو الذي يقتصر صائ ه علق ئقيقة اهلجر، وهو ارك املحالطأة جأال يقرهنأا جبفأاء آخأر أو أذ ، وملأا  أان  

ن يتعلأق بأه أذ  مأن سأب أو ضأرب أو وأو ذلأك. جألمر اهلجر ين ل عن بعض امل جور، أو  راهية أعماله  ان معرضا ي
 هللا رسوله مجر امل ر ني هجرا مجيال، أي أن ي جرهم وال يزيد علق هجرهم س ا أو انتقاما. 

وهذا اهلجر: هو إمساك النيب صلق هللا عليه وسلم عن م اجايم ص م ما يقولونه با أشار إليه قوله اعاا (واصرب علق ما  
 يقولون). 

 وليس منسح ا علق الدعوة للدين ج هنا مستمرة ول ن ا ا ليغ عن هللا اعاا جال ينسب إا النيب صلق هللا عليه وسلم.  
وقد انتز  جحر الدين من هذه الية منزعا خلقيا أبن هللا مج  ما متاج إليه اإلنسان يف خمالطة النأاس يف هأااني ال لمتأني  

 بأأد لأأه مأأن الصأأرب علأأق أذاهأأم وإماشأأ م ينأأه إن أطمأأ  نفسأأه ابلرائأأة مع أأم مل جيأأدها ين املأأرء إمأأا أن ي أأون خمالطأأا جأأال
 مستمرة جيق  يف الغموم إن مل يرا نفسه ابلصرب علق أذاهم، وإن ارك املحالطة جذلك هو اهلجر اجلميم. 
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ذا احلأديث) يف سأأورة [) القأو  جيأه  أأالقو  يف (جأذرين ومأن ي أأذب مأ11(وذرين وامل أذبني أويل النعمأة وم ل أم قلأأيال  
 القلم، أي دع  وإايهم، أي ال يتم بت ذي  م وال ا تغم بت رير الرد علي م وال اغضب وال اس  م جلان أ في  م. 

 وانتصب (امل ذبني) علق املفعو  معه، والواو واو املعية.  
 عليأه وسألم مأن أهأم م أة، ج أو وامل ذبون هم من عناهم بضم  (يقولون) و (اهجرهم)، وهم امل أذبون للنأيب صألق هللا 

 إظ ار يف مقام اإلضمار إلجادة أن الت ذيب هو س ب هذا الت ديد. 
ووصأأأف م ب(أويل النعمأأأة) اوبيحأأأا هلأأأم أبهنأأأم  أأأذبوا لغأأأرورهم وبطأأأرهم بسأأأعة ئأأأاهلم، ويديأأأدا هلأأأم أبن الأأأذي قأأأا  (ذرين  

 وامل ذبني) سيزيم عن م ذلك التنعم. 
 م، يهنأأأم  أأأانوا يعأأأدون سأأأعة العأأأيش ووجأأأرة املأأأا   مأأأاال، و أأأانوا يعأأأ ون الأأأذين آمنأأأوا ويف هأأأذا الوصأأأل اعأأأريض ابلأأأت   

ابخلصاصأأة قأأا  اعأأاا (إن الأأذين أورمأأوا  أأانوا مأأن الأأذين آمنأأوا يضأأح ون وإذا مأأروا مأأم يتغأأامزون) الايت، وقأأا  اعأأاا 
 (والذين  فروا يتمتعون وأي لون  ما أت م اينعام). 

 ( النون ابافاق القراء. وهي اسم للرتجه، ومجع ا أنعم بفت( اهلمزة وضم العني. والنعمة: هنا بفت( بفت 
وأما النعمة ب سر النأون جاسأم للحالأة املال مأة لرغ أة اإلنسأان مأن عاجيأة، وأمأن ورزق، ووأو ذلأك مأن الغا أب. ومجع أا:  

ني جلم ور العرب. وا سر العني يف نعم ب سر النون وجت( العني، ولم  مج  سالمة علق نعمات ب سر النون وبفت( الع
 لغة أهم احلجاز  سرة إا ا . 

والنعمة بضم النون اسم للمسرة جيجوز أن لم  علق نعم علق أنه اسم مج ، وجيوز أن لم  علأق نعأم بضأم جفأت( م أم:  
 غرجة وغرف، وهو مطرد يف الوزن. 

   
 

 4606صفحة : 
 
إا قصار  ئظ م يف هذه احلياة هأي النعمأة، أي االنطأالق يف العأيش بأال ووعل م ذوي النعمة املفتوئة النون لإلشارة   

ضأأيق، واالسأأتظال  ابل يأأوت واجلنأأات، واإلق أأا  علأأق لذيأأذ الطعأأوم ولذا أأذ االن سأأاط إا النسأأاء واخلمأأر وامليسأأر، وهأأم 
عقلون إن هم  اينعام معرضون عن  ماالت النفس ولذة االهتداء واملعرجة قا  اعاا (أم حتسب أن أ  رهم يسمعون أو ي

 بم هم أضم س يال) واعريل (النعمة) للع د. 
والتم يم: اإلم ا  ال ديد، واإلم ا : التلويم وأتخ  العقوبة، وهو مرتاب يف املع  علق قولأه (وذرين وامل أذبني)، أي  

 وانتظر أن ننتصر لك  قوله اعاا (وال استعجم هلم). 
  يال قليال. وانتصب علق املفعو  املطلق. و(قليال) وصل ملصدر حمذوف، أي   
[ يأأوم اروأل ايرا واجل أأا  و انأأت اجل أأا    ي أأا 13[ وطعامأأا ذا غصأة وعأأذااب أليمأأا 12(إن لأدينا أن أأاال ووحيمأأا  

[) وهذا اعليم جلملة (وذرين وامل ذبني)، أي ين لدينا ما هو أشد علي م من ردك علي م، وهذا التعليأم أجأاد 14م يال 
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م أبن هذه النقم أعدت هلم يهنا ملا  انت من خزا ن نقمة هللا اعاا  انت حبيث يضع ا هللا يف املواض  املسأتلهلة يديده
هلا، وهم الذين بدلوا نعمة هللا  فرا، جلعد هللا ما ي ون علي م يف احلياة ايبديأة ضأدا يصأو  النعمأة الأيت خولوهأا، ج طأروا 

ن ا  مقابأم  فأراهنم بنعمأة الصأحة واملقأدرة ين اين أا  القيأود. واجلحأيم: هأو انر و أنم ما وقابلوا املنعم ابل فران، جاي
مقابم ما  انوا عليه من لذة االستظال  والتربد. والطعام: ذو الغصة مقابم ما  انوا من م ني جيه من أطعمت م اهلنيئة من 

 ا وبس ون ال اف، وهو القيد ال قيم. ال مرات واملط وخات والصيد. واين ا : مج  ن م بفت( النون وب سره
والغصة بضم الغني: اسم يثر الغص يف احللق وهو اأردد الطعأام وال أراب يف احللأق حبيأث ال يسأيغه احللأق مأن مأرا أو  

 ئزن وعربة. 
و وإضاجة الطعام إا الغصأة إضأاجة قازيأة وهأي مأن اإلضأاجة يدىن مالبسأة، جأ ن الغصأة عأارا يف احللأق سأ  ه الطعأام أ 

 ال رب الذي ال يستساد ل  اعة أو ي وسة. 
والعذاب ايليم: مقابم ما يف النعمة من مأالذ ال  أر، جأ ن ايمل ضأد اللأذة. وقأد عأرف احل مأاء اللأذة أبهنأا اخلأالص مأن  

 ايمل. 
 وقد مج  ايخ  مج  ما يضاد مع  النعمة (ابلفت().  
 أا، و(لأد ) جيأوز أن ي أون علأق ئقيقتأه ويقأدر مضأاف بينأه وبأني وان   هذه ايوناس ايربعة لقصأد اعظيم أا ويويل 

 نون العظمة. والتقدير: لد  خزا ننا، أي خزا ن العذاب، وجيوز أن ي ون قازا يف القدرة علق إجياد ذلك مىت أراد هللا. 
 ويتعلق (يوم ارول) ابالستقرار الذي يتضمنه خرب (إن) يف قوله (إن لدينا أن اال).  
 الزلزلة واالضطراب، واملراد: الرول املت رر املستمر، وهو الذي ي ون به انفراط أوزاء ايرا واوالهلا. والرول:  
 وال  يب: الرمم اجملتم   الربوة، أي يص  ئجارة اجل ا  دقاقا.  
إا وم يأأم: اسأأم مفعأأو  مأأن هأأا  ال أأيء هأأيال، إذا ن أأره وصأأ ه. وأصأأله م يأأو ، اسأأت قلت الضأأمة علأأق اليأأاء جنقلأأت  

 السا ن ق ل ا جالتقق سا نان جحذجت الواو، ويهنا زا دة ويد  علي ا الضمة. 
وويء بفعم ( انت) يف قوله (و انت اجل ا    ي ا)، لإلشارة إا حتقيق وقوعه ئىت  لنه وقأ  يف املاضأي. وووأه خمالفتأه  

لسأأامعون وأمأأا روأأل ايرا ج أأو يسأألوب (اروأأل) أن صأأ ورة اجل أأا     أأا أمأأر عجيأأب غأأ  معتأأاد، جلعلأأه يسأأت عده ا
 معروف، إال أن هذا الرول املوعود به أعظم ما عرف ونسه. 

[ جعصأأأق جرعأأأون الرسأأأو  جلخأأأذانه أخأأأذا 15(إان أرسأأألنا إلأأأي م رسأأأوال شأأأاهدا علأأأي م  مأأأا أرسأأألنا إا جرعأأأون رسأأأوال   
  صلق هللا عليه وسلم. [) نقم ال الم إا خماط ة امل ر ني بعد أن  ان اخلطاب، موو ا إا النيب16وبيال 

واملناسأأأ ة لأأأذلك الأأأتحلص إا وعيأأأدهم بعأأأد أن أمأأأره ابلصأأأرب علأأأق مأأأا يقولأأأون وهجأأأرهم هجأأأرا مجأأأيال إذ قأأأا  لأأأه (وذرين  
 وامل ذبني) إا قوله (وعذااب أليما). 

  ان ق له.   جال الم استئناف ابتدا ي، وال يعد هذا اخلطاب من االلتفات ين ال الم نقم إا غرا غ  الغرا الذي 
 جاخلطاب جيه وار علق مقتضق الظاهر علق  ال املذه ني: مذهب اجلم ور ومذهب الس ا ي.  
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واملقصأأود مأأن هأأذا اخلأأأرب التعأأريض ابلت ديأأد أن يصأأأي  م م أأم مأأا أصأأاب أم أأأاهلم بأأن  أأذبوا الرسأأأم ج أأو م أأم مضأأأروب  
 للم ر ني. 

   
 

 4607صفحة : 
 
 لت ديد صص  أم اهلم علق قو  اجلم ور يف نزو  هذه السورة. وهذا أو  م م ضربه هللا للم ر ني ل  
واختأأ  هلأأم ضأأرب امل أأم بفرعأأون مأأ  موسأأق عليأأه السأأالم، ين اجلأأام  بأأني ئأأا  أهأأم م أأة وئأأا  أهأأم مصأأر يف سأأ ب  

الرسأو   اإلعراا عن دعوة الرسو  وهو قمو  ما هم عليه من ع ادة غ  هللا، وما هر نفوس م من الت رب والتعاظم علق
امل عأوث إلأأي م بأزعم م أن مأأ ل م ال يطأأ  م لأه  مأأا ئ أأق هللا اعأاا عأأن م بقولأأه (جقأالوا أن{مأأن ل  أأر م لنأا وقوم مأأا لنأأا 
عابدون) وقد قا  أهم م ة (لوال نز  هذا القرآن علق روم من القريتني عظيم) وقد ئ ق هللا عن م أهنم قالوا (لوال أنز  

قد است ربوا يف أنفس م وعتو عتوا    ا). وقد ا رر يف القرآن ضرب امل م بفرعأون ييب و أم علينا املال  ة أو نر  ربنا ل
 وهو زعيم املناوين للنيب صلق هللا عليه وسلم واملؤل ني عليه وأشد صناديد قريش  فرا. 

 وأ د اخلرب ب(أن) ين املحاط ني من رون أن هللا أرسم إلي م رسوال.  
مون املع  به يف هذا ال الم، وين منأاط الت ديأد والتنظأ  لأيس شأحص الرسأو  صألق هللا عليأه ون ر (رسوال) يهنم يعل 

 وسلم بم هو صفة اإلرسا . 
 وأدمج يف التنظ  والت ديد وصل الرسو  صلق هللا عليه وسلم ب ونه شاهدا علي م.  
ون وصأأل (شأاهدا) مواجقأأا السأتعما  الوصأأل واملأراد ابل أ ادة هنأأا: ال أ ادة بت ليأأغ مأا أراده هللا مأأن النأاس وبأأذلك ي أ 

 ابسم الفاعم يف زمن احلا ، أي هو شاهد علي م الن صعاودة الدعوة واإلبالد. 
وأما ش ادة الرسو  صلق هللا عليه وسألم يأوم القيامأة ج أي شأ ادة بصأدق املسألمني يف شأ اديم علأق ايمأم أبن رسأل م  

 (و أأذلك وعلنأأا م أمأأة وسأأطا لت ونأوا شأأ داء علأأق النأأاس وي أأون الرسأأو  أبلغأوا إلأأي م رسأأاالت رمأأم، وذلأأك قولأه اعأأاا
 علي م ش يدا)  ما ورد افصيم افس ها يف احلديث الصحي(، وقد اقدم يف سورة ال قرة. 

وان أأ  (رسأأوال) املرسأأم إا جرعأأون ين االعت أأار ابإلرسأأا  ال ب أأحص املرسأأم إذ الت أأ يه اعلأأق ابإلرسأأا  يف قولأأه ( مأأا  
 إا جرعون) إذ اقديره   رسالنا إا جرعون رسوال.  أرسلنا

وافري  (جعصق جرعون الرسو ) إهاء إا أن ذلك هو الغأرا مأن هأذا اخلأرب وهأو الت ديأد أبن مأم ابملحأاط ني ملأا عصأوا  
 الرسو  صلق هللا عليه وسلم م م ما ئم بفرعون. 

 ضم ه للنداء عليه بفظاعة عصيانه الرسو . ويف إظ ار اسم جرعون يف قوله (جعصق جرعون) دون أن يؤاق ب 
وملا ور  ذ ر الرسو  املرسأم إا جرعأون أو  مأرة وأيء بأه يف ذ أره اثين مأرة معرجأا بأالم الع أد وهأو الع أد الأذ ري، أي  

 الرسو  املذ ور آنفا ج ن الن رة إذا أعيدت معرجة ابلالم  ان مدلوهلا عني ايوا. 
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 ازا ينه ملا أزاهلم من احلياة أش ه جعله أخذ الخذ شيئا من موضعه ووعله عنده. وايخذ مستعمم يف اإلهالك ق 
 والوبيم: جعيم صفة م   ة من وبم امل ان، إذا وخم هواةه أو مرعق  لئه، وقا  زه :           
 ون وقومه. إا  ال مستوبم متوخم وهو هنا مستعار لسيء العاق ة شديد السوء وأريد به الغرق الذي أصاب جرع  
[)  االسأأأتف ام 18[ السأأأماء منفطأأأر بأأأه  أأأان وعأأأده مفعأأأوال 17(ج يأأأل اتقأأأون إن  فأأأرمت يومأأأا جيعأأأم الولأأأدان شأأأي ا  

ب( يأل) مسأتعمم يف التعجيأز والتأوبيخ وهأو متفأر  ابلفأاء علأق مأا اضأمنه اخلطأاب السأابق مأن الت ديأد علأق ا أذيب 
أبن الرسأأو  صأألق هللا عليأأه وسأألم شأأاهد علأأي م جلأأيس بعأأد  الرسأأو  صأألق هللا عليأأه وسأألم ومأأا أدمأأج جيأأه مأأن التسأأجيم

ال  ادة إال املؤاخذة صا ش د به. وقد انتقم مم من الت ديد ابيخأذ يف الأدنيا املسأتفاد مأن   يأم ئأاهلم حبأا  جرعأون مأ  
خأأوف مأأن موسأق إا الوعيأأد بعقأأاب أشأأد وهأأو عأأذاب يأأوم القيامأأة وقأأد ن أل هأأذا االسأأتف ام عأأن اعت أأارهم أهأأم ااعأأاظ و 

الوعيد صا ئم أبم اهلم با شلنه أن ي   جي م اف  ا من النجاة من الوقو  جيما هددوا به، وأهنم إن  انوا أهم والدة علق 
 حتمم عذاب الدنيا جماذا يصنعون يف ااقاء عذاب الخرة، جدلت جاء التفري  واسم االستف ام علق هذا املع . 

ذاب الدنيا ج يل اتقون عذاب الخرة، جفعم ال رط من قوله (إن  فأرمت) مسأتعمم جاملع : ه  م أقدمتم علق حتمم ع 
يف مع  الدوام علق ال فر ين ما يقتضيه ال رط من االستق ا  قرينأة علأق إرادة معأ  الأدوام مأن جعأم ( فأرمت) وإال جأ ن  

  فرهم ئاصم من ق م نزو  هذه الية. 
   
 

 4608صفحة : 
 
 فعو  به  (اتقون). وااقاء اليوم ااقاء ما يق  جيه من عذاب أي علق ال فر. و(يوما) منصوب علق امل  
ووصل اليوم أبنه (جيعم الولدان شي ا) وصل له ابعت ار ما يق  جيه من ايهأوا  وايئأزان، ينأه شأا  أن أهلأم بأا يسأر   

الولأدان الأذين شأعرهم يف أو  سأواده.  به ال يب جلما أريد وصف م هم ذلك اليوم ابل دة ال الغة أقواها أسند إليأه ي أيب
وهذه م الغة عجي ة وهي من م ت رات القرآن جيما أئسب، يين مل أر هذا املع  يف  الم العأرب وأمأا ال يأت الأذي يأذ ر 

 يف شواهد النحو وهو:          
نسأ ته إا مأن  أانوا ق أم نأزو  إذم وهللا نرمي أأم بأحأأرب                      ا أيب الطفأم مأن ق أم امل أيب جأال ث أوت ل  

القأأرآن وال يعأأرف قا لأأه، ونسأأ ه بعأأض املأأؤلفني إا ئسأأان بأأن اثبأأت. وقأأا  العيأأ : مل أوأأده يف ديوانأأه. وقأأد أخأأذ املعأأ  
 الصمة بن ع د هللا الق  ي يف قوله:          

مأن شأعراء الدولأة ايمويأة وإسأناد (جيعأم  دعاين من جند ج ن سنينه                      لعنب بنا شأي ا وشأي ننا مأردا وهأو  
الولأأدان شأأي ا) إا اليأأوم قأأاز عقلأأي صأأرا تني ين ذلأأك اليأأوم زمأأن ايهأأوا  الأأيت ا أأيب مل ل أأا ايطفأأا ، وايهأأوا  سأأ ب 

 لل يب عرجا. 
 ا). وال يب  ناية عن هذا اهلو  جاوتم  يف الية قازان عقليان و ناية وم الغة يف قوله (جيعم الولدان شي  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ومجلة (السماء منفطر به) صفة اثنية.  
وال اء صع   يف  وهو اراقاء يف وصل اليوم حبدوث ايهوا  جيه ج ن النفطار السماء أشد هوال ورع ا با    عنه جبملأة  

 جيه.  (جيعم الولدان شي ا). أي السماء علق عظم ا ومس  ا انفطر لذلك اليوم جما ظن م أبنفس م وأم ال م من اخلال ق
واالنفطأأار: الت أأقق الأأذي مأأدث يف السأأماء لنأأزو  املال  أأة وصأأعودهم  مأأا اقأأدم يف قولأأه اعأأاا (اعأأرج املال  أأة والأأروح  

 إليه) يف سورة املعارج. 
وذ ر انفطار السماء يف ذلك اليوم زايدة يف يويم أئواله ين ذلأك يزيأد امل أددين رع أا وإن مل ي أن انفطأار السأماء مأن  

 اهلم وال له أثر يف زايدة ن اهلم. آاثر أعم
وجيأوز أن لعأم مجلأة (السأأماء منفطأر بأه) مسأأتلنفة معرتضأة بأني مجلأأة (ج يأل اتقأون) اخل، ومجلأأة ( أان وعأده مفعأأوال)  

 وال اء للس  ية وي ون الضم  اجملرور ابل اء عا د إا ال فر امللخوذ من جعم ( فرمت). 
اء علق طريقة الت  يه ال ليغ أي  املنفطر به جي ون املع   قوله اعاا (وقأالوا اختأذ وجيوز أن ي ون اإلخ ار ابنفطار السم 

 الرمحن ولدا لقد وئتم شيئا إدا ي اد السماوات يتفطرن منه وان ق ايرا وختر اجل ا  هدا). 
  . قأا  الفأراء: السأماء ووصل السماء صنفطر بصيغة التذ   مأ  أن السأماء يف اللغأة مأن ايمسأاء املعتأربة مؤن أة يف ال أا 

اأأذ ر علأأق التلويأأم ابلسأأقل ين أصأأم مسيت أأا مسأأاء علأأق أصأأم الت أأ يه ابلسأأقل، أي والسأأقل مأأذ ر والسأأماء مؤنأأث. 
 وا عه اجلوهري وابن بري. وأن د اجلوهري علق ذلك قو  ال اعر:          

حاب وأن د ابن بري أيضا يف اأذ   السأماء صعأ  جلو رج  السماء إليه قوما                      حلقنا ابلسماء م  الس  
 السقل قو  الخر:          

وقالأأأأت مسأأأأاء ال يأأأأت جوقأأأأك خملأأأأق                      وملأأأأا ايسأأأأر اوأأأأتالء الأر أأأأأا ب  وال نأأأأدري مقأأأأدار صأأأأحة هأأأأذين   
التلنيأث وأاز إوأراء وصأفه  ال اهدين من العربية علق أنه قد ي وانن من ضرورة ال عر. وقيم إذا  ان االسم غأ  ئقيقأي

علق التذ   جال الحقه هاء التلنيث قياسا علأق الفعأم املسأند للمؤنأث غأ  ئقيقأي التلنيأث يف وأواز اقرتانأه بتأاء التلنيأث 
 ولريده من ا، إوراء للوصل قر  الفعم وهو وويه. 

ء علأأأق التلنيأأأث، إا التأأأذ   إي أأأارا ولعأأم العأأأدو  يف اليأأأة عأأأن االسأأتعما  ال أأأا   يف ال أأأالم الفصأأأي( يف إوأأأراء السأأما 
لتحفيأل الوصأل ينأه ملأا وأيء بأه بصأيغة منفعأم حبفأي زايدة و أا املأيم والنأون  انأت ال لمأة معرضأة لل قأم إذا أحلأق مأأا 
ئرف زا د آخر اثلث، وهأو هأاء التلنيأث جيحصأم جي أا ثقأم جين أه ال أالم ال أالغ غايأة الفصأائة أال اأر  أهنأا مل لأر علأق 

يف قوله (إذا السماء انفطرت) إذ ليس يف الفعم إال ئرف مزيد وائد وهأو النأون إذ ال اعتأداد ممأزة الوصأم يهنأا التذ   
 ساقطة يف ئالة الوصم، ججاءت بعدها اتء التلنيث. 

ومجلة ( ان وعده مفعوال) صفة أخر   (يوما)، وهذا الوصل إدماج للتصري( بتحقيق وقو  ذلك اليوم بعد اإلنذار بأه  
 لذي هو مقتض لوقوعه بطريق ال ناية استقصاء يف إبالد ذلك إا علم م ويف قط  معذريم. ا
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 4609صفحة : 
 
وضم  (وعده) عا د إا (يوما) املوصوف، وإضاجة (وعد) إليه من إضاجة املصدر إا مفعولأه علأق التوسأ ، أي الوعأد   

 به، أي بوقوعه. 
[) اأذييم أي اأأذ رة ملأن يتأذ ر جأ ن  أان مأأن من أري ال عأث آمأن بأأه 19سأ يال  (إن هأذه اأذ رة جمأن شأاء اختأأذ إا ربأه 

وإن  ان مؤمنا استفاق من بعأض الغفلأة الأيت اعأرا للمأؤمن جاسأتدرك مأا جااأه، ومأذا العمأوم ال أامم يئأوا  املتحأدث 
 عن م وأئوا  غ هم  انت اجلملة اذييال. 

 إان أرسلنا إلي م رسوال شاهدا علي م). واإلشارة ب(هذه) إا الايت املتقدمة من قوله ( 
وأت يد ال الم حبرف التل يد ين املواو ني به ابتداء هم من رون  ون القرآن اذ رة وهد  ج هنم  ذبوا أبنه من عند هللا  

 وومسأأوه ابلسأأحر وابيسأأاط ، وذلأأك مأأن أقأأواهلم الأأيت أرشأأد رسأأو  هللا صأألق هللا عليأأه وسأألم إا الصأأرب علي أأا قأأا  اعأأاا
 (واصرب علق ما يقولون). 

والتذ رة: اسم ملصدر الذ ر بضم الذا ، الذي هو خطورة ال يء يف ال ا ، جالتذ رة: املوعظة ينه اذ ر الغاجم عن سوء  
 العواقب، وهذا انويه آبايت القرآن ولديد للتحريض علق التدبر جيه والتف ر علق طريقة التعريض. 

ي حتريض صأري( بقولأه (جمأن شأاء اختأذ إا ربأه سأ يال) أي مأن  أان يريأد أن يتحأذ إا وجر  علق هذا التحريض التعريض 
 ربه س يال جقد ييل له اختاذ الس يم إا هللا مذه التذ رة جلم ا ق للمتغاجم معذرة. 

 طالب واإلايان صوصو  (من شاء) من ق يم التحريض ينه يقتضي أن هذا الس يم موصو  إا اخل  جال ئا م مو  بني 
اخل  وبني سلوك هذا الس يم إال م يئته، ين قوله (إن هأذه اأذ رة) قرينأة علأق ذلأك. ومأن هأذا الق يأم قولأه اعأاا (وقأم 
احلق من رب م جمن شاء جليؤمن ومن شاء جلي فأر). جلأيس ذلأك إابئأة لإلهأان وال فأر ول نأه حتأريض علأق اإلهأان، ومأا 

يف ذلك علق املفرط. ولذلك قا  ابن عطية: لأيس معنأاه إابئأة ايمأر وضأده بأم  بعده حتذير من ال فر، أي ا عة التفريط
 يتضمن مع  الوعد والوعيد. 

ويف افس  ابن عرجة الذي  ان بعض شيوخنا ممل ا علق أنه خم  يف اعيني الس يم جمتعلق التحي  عنأده أن ي أني سأ يال  
 ة من التحي  اه. ما من الس م قا : وهو ئسن، جي قق ظاهر الية يف ئال

 وقد علمت با قررانه أنه ال ئاوة إليه وأن ليس يف الية شيء صع  التحي .  
ويف قوله (إا ربه)   يم حلا  طالب الفوز واهلد  حبا  السا ر إا انصر أو  رمي قد أري الس يم الذي ي لغه إا مقصده  

 جلم ي قق له ما يعوقه عن سلو ه. 
اقوم أدىن من ثل ي الليم ونصأفه وثل أه وطا فأة مأن الأذين معأك وهللا يقأدر الليأم والن أار علأم أن لأن (إن ربك يعلم أنك  

حتصوه جتاب علي م جاقرءوا ما ايسر من القرآن) مأن هنأا ي تأدئ مأا نأز  مأن هأذه السأورة ابملدينأة  مأا اقأدم ذ أره يف أو  
 السورة. 
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يه وسلم  ان يقوم من الليم ق م نزو  اليأة وأن طا فأة مأن أصأحابه  وصري( هذه الية ينادي علق أن النيب صلق هللا عل  
 انوا يقومون عمال ابيمر الذي يف أو  السورة من قوله (قم الليم إال قلأيال) اليأة، جتعأني أن هأذه اليأة نزلأت للتحفيأل 

 عن م مجيعا لقوله جي ا (جتاب علي م) ج ي انسحة لرمر الذي يف أو  السورة. 
لل يف وقت نزوهلا وم انه ويف نس ة مقتضاها من مقتضأق اليأة الأيت ق ل أا. وامل أ ور املوثأوق بأه أن صأدر واختلل الس 

 السورة نز  ص ة. 
وال يغرت صا رواه الطربي عن أيب سلمة بن ع د الرمحن عن عا  أة بأا يأوهم أن صأدر السأورة نأز  ابملدينأة. وم لأه مأا روي  

  عن النحعي يف التزمم صرط لعا  ة.
   
 

 4610صفحة : 
 
وال ين غأأي أن يطأأا  القأأو  يف أن القيأأام الأأذي شأأر  يف صأأدر السأأورة  أأان قيامأأا واو أأا علأأق النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم   

خاصأة، وأن قيأأام مأن قأأام مأأن املسألمني معأأه ص أأة إمنأا  أأان أتسأيا بأأه وأقأأرهم النأيب صأألق هللا عليأأه وسألم عليأأه ول أأن رأت 
مأأس نسأأخ ووأأوب قيأأام الليأأم، وهأأي اريأأد أن قيأأام الليأأم  أأان جرضأأا علأأق املسأألمني، وهأأو عا  أأة أن جأأرا الصأألوات اخل

أتويم،  ما ال ين غي أن خيتلل يف أن أو  مأا أووأب هللا علأق املأة هأو الصألوات اخلمأس الأيت جرضأت ليلأة املعأراج وأهنأا مل 
ئأأديث املعأأراج، وأن ووأأوب  ي أأن ق ل أأا ووأأوب صأأالة علأأق ايمأأة ولأأو  أأان جلأأر  ذ أأر اعريضأأه ابلصأألوات اخلمأأس يف

اخلمأأس علأأق النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم م أأم ووومأأا علأأق املسأألمني. وهأأذا قأأو  ابأأن ع أأاس ينأأه قأأا : إن قيأأام الليأأم مل 
ينسحه إال آية (إن ربك يعلم أنك اقوم أدىن من ثل ي الليم) الية، وال أن خيتلل يف أن جرا الصلوات اخلمس مل ينسخ 

 صلق هللا عليه وسلم سو  أنه نسخ استيعاب نصل الليم أو دونه بقليم جنسحه (جاقرأوا مأا ايسأر جرا القيام علق النيب
 من القرآن). 

وقأأد بأأني ذلأأك ئأأديث ابأأن ع أأاس ليلأأة ابت يف بيأأت خالتأأه ميمونأأة أم املأأؤمنني قأأا  جيأأه  انم رسأأو  هللا صأألق هللا عليأأه  
بعأأده بقليأأم اسأأتيق  رسأأو  هللا    وصأأل وضأأوءه وأنأأه صأألق  وسأألم، وأهلأأه ئأأىت إذا  أأان نصأأل الليأأم أو ق لأأه بقليأأم أو

ثالث ع رة ر عة   انم ئىت واءه املنادي لصالة الصأ (. وابأن ع أاس يومئأذ غأالم جي أون ذلأك يف ئأدود سأنة سأ   أو 
 لان من اهلجرة. 

رمضان جتسأام  أصأحابه بأه ومل ينقم أن املسلمني  انوا يقومون معه إال ئني ائتجز موضعا من املسجد لقيامه يف ليايل  
ججعلوا ينسلون إا املسجد ليصلوا بصالة ن ي م صلق هللا عليه وسلم ئىت ائت س عن م يف إئد  الليايل وقا  هلأم  لقأد 

 خ يت أن افرا علي م  وذلك ابملدينة وعا  ة عنده  ما اقدم يف أو  السورة. 
ليأه وسألم مل ي أن جرضأا علأي م وأهنأم مل يأدوموا عليأه ويف أنأه وهو صري( يف أن القيام الذي قاموه مأ  الرسأو  صألق هللا ع 

ليس شيء من قيام الليم بواوب علق عموم املسلمني وإال ملا  أان خل أية أن يفأرا علأي م موقأ  ينأه لأو قأدر أن بعأض 
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ابأن  قيام الليم  أان مفروضأا ل أان قيأام م مأ  النأيب صألق هللا عليأه وسألم أداء لأذلك املفأروا، وقأد عضأد ذلأك ئأديث
عمر  أن رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم قا  حلفصة وقد قصت عليه رةاي رآها ع د هللا بأن عمأر أن ع أد هللا روأم صأاحل 

 لو  ان يقوم الليم  . 
واجتتاح ال الم ب(أن ربك يعلم أنك اقوم) ي عر ابل ناء عليه لوجا ه حبق القيام الذي أمر به وأنأه  أان ي سأط إليأه وي أتم  

صر علق القدر املعني جيه النصل أو أنقص منه قليال أو زا أد عليأه بأم أخأذ ابيقصأق وذلأك مأا يقأرب مأن ثل أي به   يقت
الليأم  مأا هأو شألن أويل العأأزم  مأا قأا  النأيب صألق هللا عليأأه وسألم يف قولأه اعأاا (جلمأا قضأأق موسأق ايوأم) أنأه قضأأق 

 أقصق ايولني وهو الع ر السنون. 
 النيب صلق هللا عليه وسلم  ان يقوم من الليم ئىت اورمت قدماه  .  وقد واء يف احلديث  أن 
وأت يد اخلرب ب(إن) لالهتمام به، وهو  ناية عأن أنأه أرضأق ربأه بأذلك واوطئأة للتحفيأل الأذي سأيذ ر يف قولأه (جتأاب  

 علي م) ليعلم أنه ختفيل رمحة و رامة وإلجراد بعض الوقت من الن ار للعمم واجل اد. 
ا  ر بعد اهلجأرة أشأغا  النأيب صألق هللا عليأه وسألم بتأدب  مصأاحل املسألمني ومحايأة املدينأة ول يأز اجليأو  ووأو  ومل انز  

ذلك، جلم ا ق يف هناره من السعة ما  ان له جيه أايم مقامأه ص أة، جظ أرت ئ مأة هللا يف التحفيأل عأن رسأوله صألق هللا 
 عليه وسلم من قيام الليم الواوب منه والرغي ة. 

ويف ئأأديث علأأي بأأن أيب طالأأب  أنأأه سأأل  عأأن النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم إذا آو  إا منزلأأه جقأأا :  أأان إذا آو  إا   
منزله وزأ دخوله ثالثة أوزاء: وزءا ه، ووزءا يهله، ووزءا لنفسه،   وزأ وزأه بينه وبني الناس ج د ذلك ابخلاصة علأق 

اوأأأة ومأأأن م ذو احلأأأاوتني ومأأأن م ذو احلأأأوا ج جيت أأأاغم مأأأم وي أأأغل م جيمأأأا العامأأأة وال يأأأدخر عأأأن م شأأأيئا جمأأأن م ذو احل
 يصلح م وايمة من مسللته عن م وإخ ارهم ابلذي ين غي هلم  . 

 وإي ار املضار  يف قوله (يعلم) للداللة علق استمرار ذلك العلم ولدده إيذان أبنه صحمم الرضق منه.  
من م) ينه يف معرا التوبيخ، أي مل يز  عاملا بذلك ئينا جحينا ال خيفأق عليأه منأه  ويف ضده قوله (قد يعلم هللا املعوقني 

 ئصة. 
   
 

 4611صفحة : 
 
و(أدىن) أصله أقرب، من الأدنو، اسأتع  لرقأم ين املسأاجة الأيت بأني ال أيء وايدىن منأه قليلأة، و أذلك يسأتعار ايبعأد   

 لر  ر. 
أي اقأوم يف زمأان يقأدر أقأم مأن ثل أي الليأم وذلأك مأا يزيأد علأق نصأل الليأم وهو منصوب علق الظرجية لفعأم (اقأوم)،  

 وهو ما اقتضاه قوله اعاا (أو زد عليه). 
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وقأرأ اجلم أور (ثل أي) بضأأم الأالم علأق ايصأأم. وقأرأه ه أام عأأن ابأن عأامر بسأأ ون الأالم علأق التحفيأأل ينأه عأرا لأأه  
 بعض ال قم بس ب الت نية. 

 
بأأو عمأرو وأبأأو وعفأر ويعقأأوب (ونصأفه وثل أأه) خبفضأ ما عطفأأا علأق (ثل أأي الليأم)، أي أدان مأأن وقأرأ انجأ  وابأأن عأامر وأ 

 نصفه وأدىن من ثل ه. 
وقأرأ ابأأن   أ  وعاصأأم ومحأزة وال سأأا ي وخلأل بنصأأب (ونصأأفه وثل أه) علأأق أهنمأا منصأأوابن علأق املفعأأو   (اقأأوم) أي  

يأث ال يأنقص عأن النصأل وعأن ال لأث. وهأذه أئأوا  خمتلفأة اقوم ثل ي الليم، واقأوم نصأل الليأم، واقأوم ثلأث الليأم، حب
عأن النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم ابلليأأم اتبعأأة الخأأتالف أئأأوا  الليأأايل وايايم يف طأأو  بعضأأ ا وقصأأر بعأأض و ل أأا داخلأأة 

 حتت التحي  الذي خ ه هللا يف قوله (قم الليم إال قليال) إا قوله (أو زد عليه). 
هأأذه اجلملأأة ابجلملأأة املعرتضأأة، وهأي مجلأأة (وهللا يقأأدر الليأأم والن أأار) أي قأأد علم أأا هللا  ل أأا  وبأه اظ أأر مناسأأ ة اعقيأأب 

 وأن له ما. جال خيتلل املقصود ابختالف القراءات. جمن العجاب قو  الفراء أن النصب أش ه ابلصواب. 
نأأأه يقأأأدر رجعأأأه ئينئأأأذ علأأأق و(طا فأأأة) عطأأأل علأأأق اسأأأم (إن) ابلرجأأأ  وهأأأو ووأأأه وأأأا ز إذا  أأأان بعأأأد ذ أأأر خأأأرب (إن) ي 

االستئناف  ما يف قوله اعاا (إن هللا بريء من امل أر ني ورسأوله). وهأو مأن اللطأا ل إذا  أان ااصأاف االسأم واملعطأوف 
ابخلرب خمتلفا ج ن بني قيام النيب صلق هللا عليه وسلم وقيام الطا فة اليت معه افاوات يف احل م واملقدار، و ذلك براءة هللا من 

 ني وبراءة رسوله. ج ن الرسو  صلق هللا عليه وسلم يأدعوهم ويقأرأ علأي م القأرآن ويعأامل م، وأمأا هللا جغاضأب علأي م امل ر 
 والعن م. وهذا ووه العدو  عن أن يقو : إن هللا يعلم أن م اقومون. إا قوله (إنك اقوم)   قوله (وطا فة) اخل. 

املأأراد ابملعيأأة املعيأأة احلقيقيأأة، يي املصأأائ ة يف عمأأم بأأا سأأيق لأأه ووصأأل (طا فأأة) أبهنأأم (مأأن الأأذين معأأك)، جأأ ن  أأان  
ال أأالم، أي املصأأأائ ني لأأأك يف قيأأأام الليأأأم، مل ي أأأن يف افسأأأ ه اعيأأني لنأأأاس أبعيأأأاهنم، جفأأأي ئأأأديث عا  أأأة يف صأأأحي( 

ابلأة ج  أأر ال حأاري  أن رسأو  هللا صألق هللا عليأه وسأألم صألق ذات ليلأة يف املسأجد جصألق بصأأالاه انس   صألق مأن الق
النأأاس   اوتمعأأوا مأأن الليلأأة ال ال أأة أو الرابعأأة جلأأم خيأأرج إلأأي م رسأأو  هللا صأألق هللا عليأأه وسأألم جلمأأا أصأأ ( قأأا  قأأد رأيأأت 

 الذي صنعتم ومل هنع  من اخلروج إلي م إال أين خ يت أن افرا علي م، وذلك يف رمضان  . 
واملواجقأأة جقأأد عأأددان مأأن م: ع أأد هللا بأأن مسأأعود، وع أأد هللا بأأن وإن  انأأت املعيأأة معيأأة قازيأأة وهأأي االنتسأأاب والصأأح ة  

عمرو، وسألمان الفارسأي وأاب الأدرداء، وزينأب بنأت وحأش، وع أد هللا بأن عمأر، واحلأوالء بنأت اويأت ايسأدية ، ج أؤالء 
 ورد ذ رهم مفرقا يف أئاديث الت جد من صحي( ال حاري. 

النأيب صألق هللا عليأه وسألم يف وجا أه بقيأام الليأم ئأق الوجأاء وعلأق الطا فأة  واعلم أن صدر هذه الية إهاء إا ال ناء علأق 
 الذين اتبعوه يف ذلك. 

 جاخلرب أبن هللا يعلم أنك اقوم مراد به ال ناية عن الرضق عنه جيما جعلوا.  
 واملقصود: التم يد لقوله (علم أن لن حتصوه) إا آخر الية.  
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م) يف مجلأة (علأم أن سأي ون مأن م مرضأق) اخل ومل يقأم: وأن سأي ون مأن م مرضأق ويوم هذا االعت ار أعيأد جعأم (علأ 
 ابلعطل. 

ومجلة (وهللا يقدر الليم والن ار) معرتضة بني مجليت (إن ربك يعلأم أنأك اقأوم) ومجلأة (علأم أن لأن حتصأوه) وقأد علمأت   
 مناس ة اعرتاض ا آنفا. 

ا عأن (أن) بعأد اخلأرب يف قولأه (يعلأم أنأك اقأوم أدىن مأن ثل أي الليأم) ومجلة (علم أن لن حتصوه) جيوز أن ا ون خأربا اثنيأ 
 اخل. 

وجيأوز أن ا أون اسأأتئناجا بيانيأا ملأأا ين أل عأن مجلأأة (إن ربأك يعلأأم أنأك اقأوم) مأأن ارقأب السأأام  ملعرجأة مأا م أأد لأه بتلأأك  
 اجلملة، ج عد أن ش رهم علق عمل م خفل عن م منه. 

 إا القيام املستفاد من (أنك اقوم).  والضم  املنصوب يف (حتصوه) عا د 
   
 

 4612صفحة : 
 
واإلئصاء ئقيقته: معرجة عدد شيء معدود م تق من اسم احلصق مج  ئصأاة يهنأم  أانوا إذا عأدوا شأيئا   أ ا وعلأوا   

شأياء ل م وائأد ئصأاة وهأو هنأا مسأتعار لإلطاقأة. شأ  ت ايجعأا  ال  أ ة مأن ر أو  وسأجود وقأراءة يف قيأام الليأم، ابي
املعدودة، ومأذا جسأر احلسأن وسأفيان، ومنأه قولأه يف احلأديث  اسأتقيموا ولأن حتصأوا  أي ولأن اطيقأوا  أام االسأتقامة، أي 

 جحذوا من ا بقدر الطاقة. 
و(أن) خمففأأة مأأن ال قيلأأة، وامس أأا ضأأم  شأألن حمأأذوف وخأأربه اجلملأأة، وقأأد وقأأ  الفصأأم بأأني (أن) وخربهأأا حبأأرف النفأأي  

 غ  دعاء وال وامد ئسب املت   يف االستعما  الفصي(.  ل ون اخلرب جعال
 و(أن) ومجلت ا سادة مسد مفعويل علم إذ اقديره علم عدم إئصا  موه واقعا.  
وجأأر  علأأق ذلأأك (جتأأاب علأأي م) وجعأأم (اتب) مسأأتعار لعأأدم املؤاخأأذة ق أأم ئصأأو  التقصأأ  ين التقصأأ  متوقأأ  ج أأابه  

 وق  التقص  جيه، بفعم (اتب) املفيد رج  املؤاخذة ابلذنب بعد ئصوله. احلاصم جعرب عن عدم الت ليل صا يت
والووأه أن ي أأون اخلطأأاب يف قولأه (حتصأأوه) ومأأا بعأده موو أأا إا املسأألمني الأذين  أأانوا يقومأأون الليأم: إمأأا علأأق طريقأأة  

املأراد بأه اخلصأوص بقرينأة أن  االلتفات من الغي ة إا اخلطاب بعد قوله (وطا فة من الذين معك)، وإمأا علأق طريقأة العأام
 النيب صلق هللا عليه وسلم ال يضن اعذر اإلئصاء عليه، وبقرينة قوله (أن سي ون من م مرضق) اخل. 

ومع  (جاقرأوا ما ايسر من القرآن) جصلوا ما ايسر ل م، وملا  انت الصالة ال ختلوا عن قراءة القرآن اا   ذلك بقوله هنأا  
قرآن)، أي صلوا  قوله اعاا (وقرآن الفجر) أي صالة الفجر ويف ال ناية عن الصالة ابلقرآن مجأ  (جاقرأوا ما ايسر من ال

 بني الرتغيب يف القيام والرتغيب يف االوة القرآن جيه بطريقة اإلجياز. 
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ولأيس م أم  واملراد القرآن الذي  ان نز  ق م هأذه اليأة املدنيأة وهأو شأيء   أ  مأن القأرآن امل أي  لأه وشأيء مأن املأدين، 
 قوله يف صدر السورة (ورام القرآن ارايال)  ما علمت هنالك. 

وقوله (ما ايسر من القرآن) أي ما ايسر ل م من صالة الليم جال داللة يف هذه الية علق مقدار ما جيزئ من القأراءة يف  
النيب صلق هللا عليه وسلم  ال صالة الصالة إذ ليس سياق ا يف هذا امل ي ، ولئن سلمنا، ج ن ما ايسر قمم وقد بينة قو  

صأأن يقأأرأ بفاحتأأة ال تأأاب  ، وأمأأا السأأورة مأأ  الفاحتأأة ج نأأه مل يأأروا عنأأه أنأأه قأأرأ يف الصأأالة أقأأم مأأن سأأورة، وهأأو واوأأب عنأأد 
مج ور الفق أاء جي أره أن يقأرأ املصألي بعأض سأورة يف الفريضأة. وجيأوز يف القيأام ابلقأرآن يف الليأم ويف قيأام رمضأان، وعنأد 

 ضرورة، جفي الصحي(  أن النيب صلق هللا عليه وسلم  ان يقرأ جلخته حبة جر    أي يف أثناء السورة. ال
وقا  أو ئنيفة وأمحد يف رواية عنه: لزئ قراءة آيأه مأن القأرآن ولأو  انأت قصأ ة وم لأة احلنفيأة بقولأه اعأاا (مأدهامتان)  

 وال اتعني جاحتة ال تاب وخالفه صائ اه يف ايمرين. 
 واعيني من لنب له القراءة من منفرد وإمام وملموم م ني يف  تب الفقه.  
وجعأم (اتب) إذا أريأأد بأأه ق أأو  اوبأأة التا أأب عأأدي حبأأرف (علأق) لتضأأمينه معأأ  مأأن وإذا  أأان صعأأ  الروأأو  عأأن الأأذنب  

 والذنب منه عدي صا يناسب. 
أقأم ثل أه، وأصأحب التحديأد ابملقأدار املتيسأر مأن غأ  وقد نسأحت هأذه اليأة حتديأد مأدة قيأام الليأم بنصأفه أو أزيأد أو  

 ض ط، أما ئ م ذلك القيام ج و علق ما اقدم شرئه. 
(علم أن سي ون من م مرضق وآخرون يضربون يف ايرا ي تغون من جضم هللا وآخرون يقأاالون يف سأ يم هللا جأاقرءوا مأا  

ئسأنا) هأذه اجلملأة بأد  اشأتما  مأن مجلأة (علأم أن مل حتصأوه)، ايسر منأه وأقيمأوا الصألوة وآاأوا الز أوة وأقرضأوا هللا قرضأا 
 وهذا ختفيل آخر يوم أئو  أخر  اقتضت التحفيل. 

وهذه ئ مة أخر  لنسخ حتديد الوقأت يف قيأام الليأم وهأي مراعأاة أئأوا  طأرأت علأق املسألمني مأن ضأروب مأا اأدعو   
صأو  ايعأذار: الضأرب ايو : أعأذار اخأتال  الصأحة إليه ئالة اجلماعة اإلسالمية. وذ أر مأن ذلأك ثالثأة أضأرب هأي أ

 وقد مشل ا قوله (أن سي ون مرضق). 
الضأأرب ال أأاين: ايشأأأغا  الأأيت اأأأدعو إلي أأا ضأأأرورة العأأيش يف لأأأارة وصأأناعة وئراثأأأة وغأأ  ذلأأأك، وقأأد أشأأأار إلي أأا قولأأأه  

 (وآخرون يضربون يف ايرا ي تغون من جضم هللا). وجضم هللا هو الرزق. 
   
 

 4613:  صفحة
 
الضأرب ال الأث: أعمأا  ملصأأاحل ايمأة وأشأار إليأه بقولأأه (وآخأرون يقأاالون يف سأ يم هللا) ودخأأم يف ذلأك ئراسأة ال غأأور   

والرابط ما، وادب  اجليو ، وما يرو  إا ن ر دعوة اإلسالم من إيفاد الوجود وبعث السفراء. وهذا  له من شؤون ايمأة 
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نأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم  مأأا يف القتأأا  يف سأأ يم هللا، واملأأرا جفأأي احلأأديث اشأأت ق علأأق اإلمجأأا  جيأأدخم يف بعضأأ ا ال
 رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم جلم يقيم ليلة أو ليلتني. 

وإذا  انأت هأأذه اليأأة بأأا نأأز  ص أة جفي أأا ب أأارة أبن أمأأر املسأألمني صأا ر إا اسأأتقال  وقأأرتة علأأق أعأأدا  م جيقأأاالون يف  
 نت مدنية ج و عذر هلم صا ابتدأوا جيه من السرااي والغزوات. س يم هللا وإن  ا

وقد  ان بعض الصأحابة يتألو  مأن هأذه اليأة جضأيلة التجأارة والسأفر للتجأر ئيأث سأو  هللا بأني اجملاهأدين وامل تسأ ني  
ا مأأن ايعأأذار مأأا هأأو املأا  احلأأال ، يعأأ  أن هللا مأأا ذ أر هأأذين السأأ  ني لنسأأخ حتديأد القيأأام إال انوي أأا ممأأا ين يف غ  أ

 أش ه ابملرا، ودقا ق القرآن ولطا فه ال انحصر. 
روي عن ابن مسعود أنه قا   أها روم ولب شيئا إا مدينة من مدا ن املسلمني حمتس ا ج اعه بسأعر يومأه  أان لأه عنأد  

 يف س يم هللا)  . هللا منزلة ال  داء، وقرأ (وآخرون يضربون يف ايرا ي تغون من جضم هللا وآخرون يقاالون 
وعن ابن عمر  ما خلق هللا موات بعد املوت يف س يم هللا أئأب إيل مأن أن أمأوت بأني شأع يت رئلأي أبتغأي مأن جضأم هللا  

 ضاراب يف ايرا  . 
ج ذا  انت هذه الية با نز  ص ة جفي ا ب ارة أبن أمر املسلمني صا ر إا قرتة علق عدوهم وإن  انت مدنية ج ي عذر  

 صا عرا هلم.  هلم
 ومع  (يضربون يف ايرا) يس ون يف ايرا.  
وئقيقة الضرب: قر  وسم جبسم آخر، ومسأي السأ  يف ايرا ضأراب يف ايرا لتضأمني جعأم (يضأربون) معأ  يسأ ون  

جأأ ن السأأ  ضأأرب لأأررا ابلأأرولني ل نأأه انوسأأي منأأه معأأ  الضأأرب وأريأأد امل أأي جلأأذلك عأأدي حبأأرف (يف) ين ايرا 
ف للسأأ   مأأا قأأا  اعأأاا (جسأأ وا يف ايرا) وقأأد اقأأدم عنأأد قولأأه (وإذا ضأأربتم يف ايرا جلأأيس علأأي م ونأأاح أن ظأأر 

 اقصروا من الصالة) يف سورة النساء. 
واالبتغاء من جضم هللا طلب الرزق قا  اعاا (ليس علي م وناح أن ا تغوا جضال من رب أم) أي التجأارة يف مأدح احلأج،  

بون يف ايرا ي تغون من جضم هللا) مراد ابلضرب يف ايرا جيه السأفر للتجأارة ين السأ  يف ايسأفار جقوله اعاا (يضر 
 ي ون يف الليم     وي ون يف الن ار جيحتاج املسفر للنوم يف الن ار. 

 وجر  عليه م م ما جر  علق الذي ق له جقا  (جاقرأوا ما ايسر منه) أي من القرآن.  
 يام ابلتيس  علق مجي  املسلمني وإن اختلفت ايعذار. وقد نيط مقدار الق 
وهذه الية اقتضت رج  وووب قيام الليم عن املسلمني إن  ان قد ووب علي م من ق م علق أئد االئتمالني، أو بيان  

  الزم هلأم. مل يووأب علأي م و أانوا قأد التزمأوه ج أني هلأم أن مأا التزمأوه مأن التلسأي ابلنأيب صألق هللا عليأه وسألم يف ذلأك غأ
وعلم عدم وووبه علي م أبن ايمة ي  ر جي ا أصحاب ايعذار اليت ي أق مع أا قيأام الليأم جلأم جيعلأه هللا واو أا علأي م أو 
رج  وووبه. ولوال اعت ار املظنة العامة يبقي ئ م القيام ورخص يصحاب العذر يف مدة العذر جقط جت ني أن هذا اعليم 

 ة أم املؤمنني:  إن الصالة جرضت ر عتني   زيد يف ثالث من الصلوات يف احلضأر وأبقيأت احل م ال رعي علق قو  عا 
 صالة السفر  ، وعلة بقاء الر عتني هو مظنة امل قة يف السفر. 
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 وأووب الرتخص يف قيام الليم أنه مل ي ن ر نا من أر ان اإلسالم جلم ا ن املصلحة الدينية قوية جيه.  
مأا د  عليأه قولأه (قأم الليأم إال قلأيال) ومأا دلأت عليأه أدلأة التحأريض عليأه مأن السأنة. وقأد مضأق  وأما ئ م القيام ج و 

ذلأك  لأأه. ج أذه اليأأة صأاحلة أن ا أأون أصأال للتعليأأم ابملظنأة وصأأاحلة ين ا أون أصأأال اقأاس عليأأه الرخصأة العامأأة الأأيت 
 ة واجلز ية. اراعق جي ا م قة غالب ايمة م م رخصة بي  السلم دون ايئوا  الفردي

وقوله (وأقيموا الصالة) اذ   أبن الصألوات الواو أة هأي الأيت حترصأون علأق إقامت أا وعأدم التفأريط جي أا  مأا قأا  اعأاا   
 (إن الصالة  انت علق املؤمنني  تااب موقوات). 

ملأؤمنني وأن قيأام الليأم ويف هأذا التعقيأب بعطأل ايمأر اقامأة الصأالة إهأاء إا أن الصألوات اخلمأس مأا يرجأ  الت عأة عأن ا 
 انجلة هلم وجيه خ      وقد اضاجرت الاثر علق هذا ما هو يف  تب السنة. 
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وعطل (وآاوا الز اة) اتميم ين الغالب أنه مل مم ذ ر الصالة من ذ ر الز اة مع ا ئىت استن ط أبو ب ر رضي هللا عنه   

 ، جقا  لعمر رضي هللا عنه  يقاالن بني من جرق بني الصالة والز اة  . من ذلك أن مان  الز اة يقاام علي ا
وإقراا هللا هو الصدقات غ  الواو ة، ش ه إعطاء الصدقة للفق  بقرا يقرضه هللا ين هللا وعأد علأق الصأدقة ابل أواب  

ئقيق أبن يرو  إليه ما أقرضه، اجلزيم ج ابه ئا  معطي الصدقة مستجي ا رغ ة هللا جيه حبا  من أقرا مستقرضا يف أنه 
 وذلك يف ال واب الذي يعطاه يوم اجلزاء. 

 ووصل القرا ابحلسن يفيد الصدقة املراد ما ووه هللا اعاا والساملة من املن وايذ ، واحلسن متفاوت.  
مأن طريأق ال أر  صأا واحلسن يف  م نو  هو ما جيه الصفات احملمودة يف ذلك النو  يف اببه، ويعرف احملمود من الصأدقة  

 وصفه القرآن يف ئسن الصدقات وما ورد يف  الم النيب صلق هللا عليه وسلم من ذلك. 
وقأد اقأأدم يف سأأورة ال قأأرة قولأأه (مأن ذا الأأذي يقأأرا هللا قرضأأا ئسأأنا جيضأاعفه لأأه أضأأعاجا   أأ ة) ويف سأأورة التغأأابن (إن  

 اقرضوا هللا قرضا ئسنا يضاعفه ل م). 
س م من خ  لدوه عند هللا هو خ ا وأعظم أوأرا) اأذييم ملأا سأ ق مأن ايمأر يف قولأه (جأاقرأوا مأا ايسأر (وما اقدموا ينف 

 منه وأقيموا الصالة وآاوا الز اة وأقرضوا هللا قرضا ئسنا)، ج ن قوله (من خ ) يعم مجي  جعم اخل . 
فس م منأه لأدوه عنأد هللا، جاسأتغ  عأن احملأذوف ويف ال الم إجياز ئذف. اقدير احملذوف: واجعلوا اخل  وما اقدموا ين 

 بذ ر اجلزاء علق اخل . 
و(مأا) شأرطية. ومعأ  اقأدمي اخلأ : جعلأأه يف احليأاة، شأ ه جعأم اخلأ  يف مأدة احليأأاة لروأاء االنتفأا  ب وابأه يف احليأاة الخأأرة  

  اء إليه ليجد ما ينتف  به وقت ئصوله. بتقدمي العازم علق السفر ثقله وأدوااه وبعض أهله إا احملم الذي يروم االنت
 و(من خ ) بيان إلمام (ما) ال رطية.  
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 واخل : هو ما وصفه الدين ابحلسن ووعد علق جعله ابل واب.  
ومعأأ  (لأأدوه) جيأأدوا وأأزاءه وثوابأأه، وهأأو الأأذي قصأأده جاعلأأه، ج لنأأه ووأأد نفأأس الأأذي قدمأأه، وهأأذا اسأأتعما    أأ  يف  

عن عوا ال أيء ووزا أه ابسأم املعأوا عنأه واجملأاز  بأه، ومنأه قأو  النأيب صألق هللا عليأه وسألم يف  القرآن والسنة أن يعرب
 الذي ي نز املا  وال يؤدي ئقه  م م له ثوم القيامة شجاعا أقر  أيخذ بل زمتيه يقو : أان مالك أان  نزك  . 

 خ ا). وضم  الغا ب يف (لدوه) هو املفعو  ايو   (لدوا) ومفعوله ال اين ( 
والضم  املنفصم الذي بين ما ضم  جعم، وواز وقوعه بني معرجة ون رة خالجأا للمعأروف يف ئقيقأة ضأم  الفصأم مأن  

 وووب وقوعه بني معرجتني ين أجعم من  ذا أش ه املعرجة يف أنه ال جيوز دخو  ئرف التعريل عليه. 
أن م لدونه من ونس اخل ، بم املراد مضاعفة اجلزاء، ملا د   و(خ ا): اسم افضيم، أي خ ا با اقدمونه إذ ليس املراد 

 عليه قوله اعاا (إن اقرضوا هللا قرضا ئسنا يضاعفه ل م) وغ  ذلك من     من الايت. 
 وأجاد ضم  الفصم هنا جملرد التل يد لتحقيقه.  
 وعطل (وأعظم أورا) علق (خ ا) أو هو منسحب عليه أت يد ضم  الفصم.  
انتصب (أورا) علق أنه  ييز نس ة  (أعظم) ينه يف مع  الفعأم. جالتقأدير: وأعظأم أوأره،  مأا اقأو : ووداأه من سأطا  و  

  فا، واملع : أن أوره خ  وأعظم با قدمتموه. 
م) [) جيوز أن ا ون الواو للعطل جي ون معطوجا علق مجلة (وما اقدموا ينفس 20(واستغفروا هللا إن هللا غفور رئيم  

اخل، جي أون هلأأا ئ أأم التأذييم إرشأأاد لتأأدارك مأا عسأأق أن يعأأرا مأن التفأأريط يف بعأأض مأا أمأأره هللا بتقدهأأه مأن خأأ  جأأ ن 
 ذلك ي مم الفرا ض اليت يقتضي التفريط يف بعض ا اوبة منه. 
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خيص يف ارك بعض القيام إرشادا مأن هللا ملأا وجيوز أن ا ون الواو لالستئناف وا ون اجلملة استئناجا بيانيا انشئا عن الرت   

يسأأد مسأأد قيأأام الليأأم الأأذي يعأأرا ار أأه أبن يسأأتغفر املسأألم ربأأه إذا انت أأه مأأن أوأأزاء الليأأم، وهأأو م أأمو  لقولأأه اعأأاا 
(وابيسأحار هأم يسأتغفرون)، وقأا  النأيب صأألق هللا عليأه وسألم  ينأز  ربنأا  أم ليلأأة إا مسأاء الأدنيا ئأني ي قأق ثلأث الليأأم 

خر جيقو : من يدعوين جاستجيب له، من يسلل  جلعطيه، من يستغفرين جلغفر له  . وقا   من اعار من الليأم جقأا : ال
ال إله إال هللا وئده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو علق  م شيء قدير، احلمد ه وس حان هللا وال إلأه إال هللا وهللا 

 العظيم   قا  الل م اغفر يل أو دعا استجيب له  .  أ رب وال ئو  وال هو إال ابه العلي
ومجلأأة (إن هللا غفأأور رئأأيم) اعليأأم لآلمأأر ابالسأأتغفار، أي ين هللا   أأ  املغفأأرة شأأديد الرمحأأة. واملقصأأود يف هأأذا التعليأأم  

 الصأأفة إهأأاء إا الرتغيأأب والتحأأريض علأأق االسأأتغفار أبنأأه مروأأو اإلوابأأة. ويف اإلايأأان ابلوصأأفني الأأدالني علأأق امل الغأأة يف
 الوعد ابإلوابة. 
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 بسم هللا الرمحن الرئيم  
 سورة املدثر  
اسأأأمق يف  تأأأب التفسأأأ  (سأأأورة املأأأدثر) و أأأذلك مسيأأأت يف املصأأأائل الأأأيت رأيناهأأأا ومن أأأا  تأأأب يف القأأأ وان يف القأأأرن  

 اخلامس. 
مسيت بعض السور أبمساء اين ياء الذين ذ روا  وأريد ابملدثر النيب صلق هللا عليه وسلم موصوجا ابحلالة اليت ندي ما،  ما 

 جي ا. 
وأمأأا اسأأمية ابللفأأ  الأأذي وقأأ  جي أأا، ونظأأ ه مأأا اقأأدم يف اسأأمية (سأأورة املزمأأم)، وم لأأه مأأا اقأأدم يف سأأورة اجملادلأأة مأأن  

 ائتما  جت( الدا  أو  سرها. 
يف السأأور الأأيت بعضأأ ا مأأدين. وذ أأر وهأأي م يأأة ئ أأق االافأأاق علأأق ذلأأك ابأأن عطيأأة والقأأرطيب ومل يأأذ رها يف اإلاقأأان  

لأأه افسأ   ذ أأر قأأو  مقااأم أو قولأأه اعأأاا  698اللوسأي أن صأأائب التحريأر  حممأأد بأأن النقيأب املقدسأأي املتأأوىف سأنة 
 (وما وعلنا عديم إال جتنة) اخل نز  ابملدينة اه. ومل نقل علق سنده يف ذلك وال رأينا ذلك لغ ه وسيليت. 

نزوال وإهنا مل ينز  ق ل ا إال سورة (اقرأ ابسم ربك) وهو الذي واء يف ئديث عا  ة يف الصحيحني قيم إهنا اثنية السور  
يف صفة بدأ الوئي  أن النيب صلق هللا عليه وسلم واءه احلق وهو يف غار ئراء ججاءه امللك جقا  (اقرأ ابسم ربك الأذي 

 زو  وئي بعد آايت (اقرأ ابسم ربك). خلق) إا (ما مل يعلم)   قالت:   جرت الوئي  . جلم اذ ر ن
و ذلك ئديث وابر بن ع د هللا من رواية أيب سلمة بأن ع أد الأرمحن مأن طأرق   أ ة وأبلفأاظ يزيأد بعضأ ا علأق بعأض.  

وئاصم ما جيتم  من طرقه: قا  وأابر بأن ع أد هللا وهأو مأدث عأن جأرتة الأوئي قأا  يف ئدي أه  إن النأيب صألق هللا عليأه 
ا أان أم أي مسعأت صأوات مأن السأماء جنوديأت جنظأرت أمأامي وخلفأي وعأن هيأ  وعأن مشأايل جلأم أر شأيئا وسلم قا : ج ينأ

جرجعأأت رأسأأي جأأ ذا امللأأك الأأذي وأأاءين حبأأراء وأأالس علأأق  رسأأي بأأني السأأماء وايرا ججئأأت منأأه رع أأا جلايأأت خدجيأأة 
دثروين وصأأ وا علأأي مأأاء ابردا  . قأأا  جقلأأت: دثأأروين جأأدثروين  زاد غأأ  ابأأن شأأ اب مأأن روايتأأه  وصأأ وا علأأي مأأاء ابردا جأأ

 النووي: صب املاء لتس ني الفز . جلنز  هللا (اي أي ا املدثر) إا (والروز جلهجر)   محي الوئي واتاب  اه. 
ووق  يف صحي( مسلم عن وابر  أهنا أو  القرآن سورة املدثر وهأو الأذي يقأو  يف ئدي أه أن رسأو  هللا مأدث عأن جأرتة  

   الفرتة بني شيئني جتقتضي وئيا نز  ق م سورة املدثر وهو ما بني يف ئديث عا  ة. الوئي وإمنا اق
وقد اقدم يف صدر سورة املزمم قو  وابر بن زيد: أن سورة القلم نزلت بعد سورة العلق وأن سورة املزمم اثل أة وأن سأورة  

 املدثر رابعة. 
شك أن سورة املدثر نزلت ق م املزمم وأن عنأاد امل أر ني  أان قأد  وقا  وابر بن زيد: نزلت بعد املدثر سورة الفاحتة. وال 

 ازايد بعد نزو  سورة املدثر ج ان التعرا هلم يف سورة املزمم أوس . 
وقد وق  يف ئديث وابر بن ع د هللا يف صأحي( ال حأاري ووأام  الرتمأذي مأن طريأق ابأن شأ اب إن نأزو  هأذه السأورة   

  ان ق م أن افرا الصالة. 
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 4616فحة : ص
 
والصالة جرضت بعد جرتة الوئي سواء  انت مخسة أو أقم وسواء  انت واو أة  مأا هأو ظأاهر قأوهلم: جرضأت أم  انأت   

مفروضة صع  م روعة وجرتة الوئي خمتلل يف مديا اختالجا    ا جقيم  انأت سأنتني ونصأفا، وقيأم: أربعأني يومأا، وقيأم: 
بعني يوما. جيظ أر أن املأدثر نزلأت يف السأنة ايوا مأن ال ع أة وأن الصأالة جرضأت مخسة ع ر يوما، وايص( أهنا  انت أر 

 عقب ذلك  ما ي عر به ارايب ابن إسحاق يف سوق ئوادث س اه. 
وعد أهم املدينة يف عدهم ايخ  الذي أرسوا عليأه وأهأم ال أام آي أا مخأس ومخسأني وعأدها أهأم ال صأرة وال وجأة وأهأم  

   الذي روعوا عنه ستا ومخسني. املدينة يف عدهم ايو 
  
 أغراض ا  
 واء جي ا من ايغراا ا رمي النيب صلق هللا عليه وسلم وايمر ابالد دعوة الرسالة.  
 وإعالن وئدانية هللا ابإلهلية.  
 وايمر ابلتط ر احلسي واملعنوي.  
 ون ذ ايصنام.  
 واإل  ار من الصدقات.  
 وايمر ابلصرب.  
 ر ني مو  ال عث. وإنذار امل  
ويديد مأن اصأد  للطعأن يف القأرآن وزعأم أنأه قأو  ال  أر و فأر الطأاعن نعمأة هللا عليأه جلقأدم علأق الطعأن يف آاياأه مأ   

 علمه أبهنا ئق. 
 ووصل أهوا  و نم.  
 والرد علق امل ر ني الذين استحفوا ما وزعموا قلة عدد ئفظت ا.  
 فظت ا. وحتدي أهم ال تاب أبهنم و لوا عدد ئ 
 وأتييس م من التحلص من العذاب.  
 و  يم ضالهلم يف الدنيا.  
 ومقابلة ئاهلم حبا  املؤمنني أهم الصالة والز اة والتصديق بيوم اجلزاء.  
[) نأودي النأأيب صأألق هللا عليأأه وسألم بوصأأفه ئالأأة خاصأأة الأ س مأأا ئأأني نأأزو  السأأورة 2[ قأأم جلنأأذر 1(اي أي أا املأأدثر  

  امللأأك بأأني السأأماء وايرا جأأرق مأأن رةيتأأه جروأأ  إا خدجيأأة جقأأا : دثأأروين دثأأروين، أو قأأا  زملأأوين، أو وهأأي أنأأه ملأأا رأ
 قا : زملوين جدثروين، علق اختالف الرواايت، واجلم  بين ا ظاهر جدثراه جنزلت (اي أي ا املدثر). 
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 لتلطل. وقد مضق عند قوله اعاا (اي أي ا املزمم) ما يف هذا النداء من الت رمة وا 
واملدثر: اسم جاعم من ادثر، إذا ل س الداثر، جلصله املتدثر أدغمت التاء يف الدا  لتقارمما يف النطأق  مأا وقأ  يف جعأم  

 ادعق. 
والأداثر: ب سأأر الأأدا : ال أأوب الأأذي يلأأ س جأأوق ال أأوب الأأذي يلأأ س م اشأأرا للجسأأد الأأذي يسأأمق شأأعارا. ويف احلأأديث   

 اينصار شعار والناس داثر  . 
جالوصل ب(املدثر) ئقيقة، وقيم هو قاز علق مع : املدثر ابلن وة،  ما يقا  اراد  ابجملأد وأتزر بأه علأق وأو مأا قيأم  

 يف قوله اعاا (اي أي ا املزمم)، أي اي أي ا الالبس خلعة الن وة وداثرها. 
 أأأن ئأأأني أوئأأأي إليأأأه مأأأذا ان مأأأا وال وقيأأأام املأأألمور بأأأه لأأأيس مسأأأتعمال يف ئقيقتأأأه ين النأأأيب صأأألق هللا عليأأأه وسأأألم مل ي 

مضأطجعا وال هأو مألمور أبن يأأن ض علأق قدميأه وإمنأا هأأو مسأتعمم يف ايمأر ابمل أادرة واإلق أأا  والأت مم ابإلنأذار قأأازا أو  
  ناية. 

ا وشا  هذا االستعما  يف جعم القيام ئىت صار مع  ال رو  يف العمم من معاين مادة القيام مساواي للحقيقة وواء مأذ 
املع  يف     من  الم م، وعد ابن مالك يف التس يم جعم قام من أجعا  ال رو . جاستعما  جعم القيام يف مع  ال رو  

 قد ي ون  ناية عن الزم القيام من العزم والت مم  ما يف الية، قا  يف ال  اف: قم قيام عزم واصميم. 
   مرة بن حم ان التميمي من شعراء احلماسة:          وقد يراد املع  الصري( م  املع  ال نا ي وو قو  
اي ربة ال يت قومي غ  صاغرة                      ضمي إليأك روأا  احلأي والغأراب جأ ذا ااصألت بفعأم القيأام الأذي هأو   

          مذا املع  االستعما  مجلة ئصم من قموع ما مع  ال رو  يف الفعم جبد وأن دوا قو  ئسان بن املنذر: 
علأأق مأأا قأأام ي أأتم  لئأأيم                       حنزيأأر  أأرد يف رمأأاد وقأأو  ال أأاعر، وهأأو مأأن شأأواهد النحأأو ومل يعأأرف   

 قا له:          
جقأأام يأأذود النأأاس عن أأا بسيفأأأه                      وقأأا  أال ال مأأن سأأ يم إا هنأأد وأجأأادت جأأاء (جلنأأذر) اعقيأأب إجأأادة   

 و  يف ايمر ايقا  اإلنذار. التحفز وال ر 
 جفعم (قم) منز  منزلة الالزم، وافري  (جلنذر) عليه ي ني املراد من ايمر ابلقيام.  
 واملع : اي أي ا املدثر من الرعب لرةية ملك الوئي ال ختل وأق م علق اإلنذار.  
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ين سأأورة العلأأق مل اتضأأمن أمأأرا ابلأأدعوة. وصأأدر سأأورة املزمأأم  والظأأاهر: أن هأأذه اليأأة أو  مأأا نأأز  يف ايمأأر ابلأأدعوة  

اضأأمن أنأأأه مسأأ وق ابلأأأدعوة لقولأأه جيأأأه (إان أرسأألنا إلأأأي م رسأأوال شأأأاهدا علأأي م)، وقولأأأه (وذرين وامل أأذبني). وإمنأأأا  أأأان 
حأذير مأن جعأم شأيء ا ذي  م بعد أن أبلغ م أنه رسو  من هللا إلي م وابتدئ ابيمأر ابإلنأذار ين اإلنأذار جيمأ  معأاين الت
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ال يليأق وعواق أه جاإلنأذار ئقيأق ابلتقأدمي ق أم ايمأر صحامأد الفعأا  ين التحليأة مقدمأة علأق التحليأة ودرء املفاسأد مقأأدم 
 ولب املصاحل، وين غالب أئوا  الناس يومئذ حمتاوة إا اإلنذار والتحذير. 

يومئذ مجي  الناس ما عدا خدجية رضي هللا عن ا ج هنأا  ومفعو  (أنذر) حمذوف إلجادة العموم، أي أنذر الناس  ل م وهم 
 آمنت ج ي وديرة ابل  ارة. 

[) انتصب (ربك) علق املفعولية لفعم ( رب) قدم علق عامله إجادة االختصاص، أي ال ا رب غ ه، وهو 3(وربك ج رب  
 قصر إجراد، أي دون ايصنام. 

 ). والواو عطفت مجلة (ربك ج رب) علق مجلة (قم جلنذر 
ودخلت الفأاء علأق ( أرب) إيأذاان ب أرط حمأذوف ي أون ( أرب) ووابأه، وهأو شأرط عأام إذ ال دليأم علأق شأرط خمصأوص  

وهيأئ لتقأدير ال أرط بتقأدم املفعأو . ين اقأدمي املعمأو  قأد ينأز  منزلأة ال أرط  قأو  النأيب صألق هللا عليأه وسألم  جفي مأا 
 ججاهد   يع  ايبوين  . 

 ء ج رب ربك. جالتقدير: م ما ي ن شي 
واملع : أن ال يفرت عن اإلعالن بتعظيم هللا واوئيده يف  م زمان و م ئا  وهذا من اإلجيأاز. ووأوز ابأن وأ  أن ا أون  

 الفاء زا دة قا : هو  قولك زيدا جاضرب، اريد: زيدا اضرب. 
من معاين صيغة جعم، أي أخرب  وا    الرب اعظيمه جفعم ( رب) يفيد مع  نس ة مفعوله إا أصم مادة اشتقاقه وذلك 

 عنه خبرب التعظيم، وهو ا    قازي بت  يه ال يء املعظم ب يء     يف نوعه جبام  الفضم علق غ ه يف صفات م له. 
جمع  (وربك ج رب): صل ربك بصفات التعظيم، وهذا ي مم انزي ه عن النقا ص جي مم اوئيده ابإلهلية وانزي ه عأن  

 بصفات ال ما   ل ا.  الولد، وي مم وصفه
ومع  ( رب):  ربه يف اعتقادك: و ربه بقولك اس يحا واعليما. وي مم هذا املع  أن يقو   هللا أ رب  ينه إذا قأا  هأذه  

ال لمأأة أجأأاد وصأأل هللا أبنأأه أ أأرب مأأن  أأم   أأ ، أي أوأأم وأنأأزه مأأن  أأم وليأأم، ولأأذلك وعلأأت هأأذه ال لمأأة اجتتائأأا 
 للصالة. 

ر الت    إهاء إا شر  الصأالة الأيت أوهلأا الت  أ  وخاصأة اقرتانأه بقولأه (وثيابأك جط أر) ج نأه إهأاء إا وأئسب أن يف ذ  
شر  الط ارة، جلعم ذلك إعداد ل ر  الصالة، ووق  يف رواية معمر عن الزهري عند مسلم أن قا : وذلك ق م أن افرا 

ة وهي غ  الصلوات اخلمس جقد ث ت أنه صلق يف املسأجد الصالة. جالظاهر أن هللا جرا عليه الصالة عقب هذه السور 
 احلرام. 

 [) هو يف النظم م م نظم (وربك ج رب) أي ال ارتك اط   ثيابك. 4(وثيابك جط ر  
 ولل ياب إطالق صري( وهو ما يل سه الالبس، وإطالق  نا ي جي   ابل ياب عن ذات صائ  ا  قو  عنرتة:           
 صم ثيابه  ناية عن طعنه ابلرم(. ج   ت ابلرم( اي  
وللتط أأ  إطأأالق ئقيقأأي وهأأو التنظيأأل وإزالأأة النجاسأأات وإطأأالق قأأازي وهأأو التز يأأة قأأا  اعأأاا (إمنأأا يريأأد هللا ليأأذهب  

 عن م الروس أهم ال يت ويط ر م اط  ا). 
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رة احلقيقيأأة ل يابأأه إبطأاال ملأأا  أأان واملعنيأان صأأاحلان يف اليأة جتحمأأم علي مأأا معأا جتحصأأم أربعأأة معأان ينأأه مأألمور ابلط أا 
عليه أهم اجلاهلية من عدم اال رتاث بذلك. وقأد وردت أئاديأث يف ذلأك يقأوي بعضأ ا بعضأا وأقواهأا مأا رواه الرتمأذي  

 إن هللا نظيل مب النظاجة  . وقا : هو غريب. 
 والط ارة جلسده ابيوا.  
ج أرب) ينأه ملأا أمأر ابلصأالة أمأر ابلتط أر هلأا ين الط أارة م أروعة  ومناس ة التط   مذا املع  ينه يعطأل علأق (وربأك 

 للصالة. 
 وليس يف القرآن ذ ر ط ارة ال وب إال يف هذه الية يف أئد حمامل ا وهو ملمور بتز ية نفسه.  
ب. وقأا  غأيالن بأن واملع  املر ب من ال نا ي واجملازي هو ايعلق اضاجة الن وة عليه. ويف  الم العرب: جالن نقي ال يأا 

 سلمة ال قفي:          
وإين حبمد هللا ال ثوب جاور                      ل ست وال مأن غأدرة أاقنأ  وأن أدوا قأو  أيب    أة وينسأب إا امأرئ   

القأأيس: ثيأأاب عأأوف ط أأار  نقيأأة وأوو  أأم بأأيض املسأأاجر غأأران ودخأأو  الفأأاء علأأق جعأأم (جط أأر)  مأأا اقأأدم عنأأد قولأأه 
 ). (وربك ج رب

   
 

 4618صفحة : 
 
 واقدمي (ثيابك) علق جعم (ط ر) لالهتمام به يف ايمر ابلتط  .   
[)  الروأز: يقأا  ب سأر الأراء وضأم ا و أا لغتأان جيأه واملعأ  وائأد عنأد مج أور أهأم اللغأة. وقأا  أبأو 5(والروز جأاهجر  

ابلضأأم الأوثن. وممأأم الروأز هنأأا علأق مأأا ي أأتمم العليأة والربيأأ  وال سأا ي: الروأأز ابل سأر العأأذاب والنجاسأة واملعصأأية، و 
 ايواثن وغ ها من آ م امليتة والدم. 

 واقدمي (الروز) علق جعم (اهجر) لالهتمام م ي  ايمر برت ه.  
 والقو  يف (والروز جاهجر)  القو  يف (وربك ج رب).  
ك التل س ابيئوا  اخلاصأة أبنأوا  الروأز ل أم واهلجر: ارك املحالطة وعدم االقرتاب من ال يء. واهلجر هنا  ناية عن ار  

 نو  صا يناس ه يف عرف الناس. 
 وايمر مجر الروز يستلزم أن ال يع د ايصنام وأن ينفي عن ا اإلهلية.  
[) مناس ة عطل (وال  نن است  ر) علق ايمر مجر الروأز أن املأن يف العطيأة   أ  مأن خلأق أهأم 6(وال  نن است  ر  

ا أمأأره هللا مجأأر الروأأز هنأأاه عأأن أخأأالق أهأأم الروأأز هنيأأا يقتضأأي ايمأأر ابلصأأدقة واإل  أأار من أأا بطريأأق ال نايأأة ال أأرك جلمأأ
ج لنه قا : واصدق وأ  أر مأن الصأدقة وال  أنن، أي ال اعأد مأا عطيتأه   أ ا جتمسأك عأن االزدايد جيأه، أو اتطأرق إليأك 

 ندامة علق ما أعطيت. 
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 ) للعد، أي بعد ما أعطيته    ا. والسني والتاء يف قوله (است  ر 
وهذا من بدي  التل يأد حلصأو  املألمور بأه وعلأت الصأدقة  احلاصألة، أي يهنأا مأن خلقأه صألق هللا عليأه وسألم إذ  أان  

أوود الناس وقد عرف بذلك من ق م رسالته ين هللا هيأله مل أارم ايخأالق جقأد قالأت لأه خدجيأة يف ئأديث بأدء الأوئي  
ا سأأب املعأأدوم  . جفأأي هأأذه اليأأة إهأأاء إا التصأأديق،  مأأا  أأان جي أأا إهأأاء إا الصأأالة، ومأأن عأأادة إنأأك حتمأأم ال أأم و 

 القرآن اجلم  بني الصالة والز اة. 
 واملن: اذ   املنعم املنعم عليه انعامه.  
 واالست  ار: عد ال يء    ا، أي ال استعظم ما اعطيه.  
ما  ان ما يعطيه من ال  رة. ولرس قني مأن املفسأرين افسأ ات ملعنأاه (وال  أنن وهذا الن ي يفيد اعميم  م است  ار  يف 

 است  ر) ليس شيء من ا صناسب، وقد أهناها القرطيب إا ئد ع ر. 
 و(است  ر) مجلة يف وض  يف موض  احلا  من ضم  ( نن) وهي ئا  مقدورة.  
 ما حتمم ما يلقاه من أذ  امل ر ني وعلق م اق الدعوة.  [) ا  يت للنيب صلق هللا عليه وسلم علق7(ولربك جاصرب  
 والصرب: ث ات النفس وحتمل ا امل اق والالم وووها.  
 ومصدر الصرب وما ي تق منه يتضمن مع  التحمم لل يء ال اق.  
و  ويعأأد  جعأأم الصأأرب إا اسأأم الأأذي يتحملأأه الصأأابر حبأأرف (علأأق)، يقأأا : صأأرب علأأق ايذ . ويتضأأمن معأأ  اخلضأأ 

لل يء ال اق جيعدي إا اسم مأا يتحملأه الصأابر ابلأالم. ومناسأ ة املقأام اأرو( إئأد  التعأديتني، جأال يقأا : اصأرب علأق 
هللا، ويقأا : اصأأرب علأأق ئ أأم هللا، أو حل أأم هللا. جيجأوز أن ا أأون الأأالم يف قولأأه (لربأأك) لتعديأة جعأأم الصأأرب علأأق اقأأدير 

  (اصأرب حل أم ربأك ج نأك أبعيننأا) يف سأورة الطأور وقولأه (واصأرب حل أم مضاف. أي اصرب يمره وا اليل وئيأه  مأا قأا
ربك وال اط  من م آلا أو  فورا) يف سورة اإلنسان جيناسب نداءة ب(اي أي ا املدثر) ينه ادثر من شدة وق  رةية امللك، 

 وارك ذ ر املضاف لتذهب النفس إا  م ما هو من شلن املضاف إليه با يتعلق ابملحاطب. 
 وجيوز أن ا ون الالم للتعليم، وئذف متعلق جعم الصرب، أي اصرب يوم ربك علق  م ما ي ق عليك.  
واقأأدمي (لربأأك) علأأق (اصأأرب) لالهتمأأام ابيمأأور الأأيت يصأأرب يول أأا مأأ  الرعايأأة علأأق الفاصأألة، ووعأأم بعضأأ م الأأالم يف  

ه يصرب او ال علق أن هللا يتوا وزاءهم، وهأذا م أ  (لربك) الم التعليم، أي اصرب علق أذاهم يوله، جي ون يف مع : إن
 علق أن س ب نزو  السورة ما حلق ابلنيب صلق هللا عليه وسلم من أذ  امل ر ني. 

 والصرب اقدم عند قوله اعاا (واستعينوا ابلصرب والصالة) يف ال قرة.  
 وطاعة له. ويف التع   أن هللا بوصل (ربك) إهاء إا أن هذا الصرب بر ابملوا  
ج أذه سأأت وصأااي أوصأأق هللا مأا رسأأوله صأألق هللا عليأه وسأألم يف م أدأ رسأأالته وهأأي مأن ووامأأ   المأه أراد هللا مأأا از يأأة  

 رسوله ووعل ا قدوة يمته. 
 [)  10[ علق ال اجرين غ  يس  9[ جذلك يومئذ يوم عس  8(ج ذا نقر يف الناقور  
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وعيد عن ايمر ابإلنذار يف قوله (جلنذر)، أي جلنذر املنذرين وأنذرهم وقت النقر يف الناقور وما يقأ  الفاء لتس ب هذا ال  

 يومئذ ابلذين انذروا جلعرضوا عن التذ رة، إذ الفاء جيب أن ا ون مرا طة ابل الم الذي ق ل ا. 
 ني. وجيوز أن ي ون معطوجا علق (جاصرب) بناء علق أنه أمر ابلصرب علق أذ  امل ر  
والناقور: ال وق الذي يناد  به اجليش ويسمق الصور وهو قرن    ، أو ش  ه ينفخ جيه النأاجخ لنأداء انس جيتمعأون إليأه   

 من ويش وووه، وقا  خفاف بن ندبة:          
قأ  بأه الفعأم مأن إذا نأاقأورهأم يوم اأ أد                       أوأاب النأاس مأن غأرب وشأرق ووزنأه جأاعو  وهأو زنأة ملأا ي  

 النقر وهو صوت اللسان م م الصف  جقوله نقر، أي صوت، أي صوت مصوت. واقدم ذ ر الصور يف سورة احلاقة. 
و(إذا) اسم زمان أضيل إا مجلة (نقر يف الناقور) وهأو ظأرف وعاملأه مأا د  عليأه قولأه (جأذلك يومئأذ يأوم عسأ ) ينأه  

  من قوة جعم، أي عسر ايمر علق ال اجرين.
 وجاء (جذلك) جلزاء (إذا) ين (إذا) يتضمن مع  شرط.  
 واإلشارة إا مدلو  (إذا نقر)، أي جذلك الوقت يوم عس .  
و(يومئذ) بد  من اسم اإلشارة وق  ل يان اسم اإلشارة علق وو ما ي ني ابالسم املعروف ب(ا ) يف وو (ذلأك ال تأاب  

 ال ريب جيه). 
ار ما مصم جيه من العسر علق احلاضرين جيه، ج و وصل قازي عقلي. وإمنا العس  ما يق  ووصل اليوم ابلعس  ابعت  

 جيه من ايئداث. 
 و(علق ال اجرين) متعلق ب(عس ).  
 ووصل اليوم وووه من أمساء الزمان بصفات أئداثه م  ور يف  الم م، قا  السموأ ، أو احلارثي:           
هلأا غأرر معلومأة وئجأو  وإمنأا الغأرر و احلجأو  مسأتعارة لصأفات لقأا  م                       وأايمنا م  ورة يف عدوان  

العدو يف أايم أم. ويف املقامأة ال الثأني  ال عقأد هأذا العقأد امل جأم، يف هأذا اليأوم ايخأر احملجأم، إال الأذي وأا  ووأاب، 
 ايم وسات) يف سورة جصلت. وشب يف ال دية وشاب  وقا  اعاا (جلرسلنا علي م رما صرصرا يف أ

و(غ  يس ) أت يد ملع  (عس ) صرادجه. وهذا من غرا ب االستعما   ما يقا : عاوال غ  آوم، قا  طالأب بأن أيب  
 طالب:          

د جلي ن املغلأوب غأ  الغالأأب                      ولأي ن املسألوب غأ  السأالب وعليأه مأن غأ  التل يأد قولأه اعأاا (قأ  
ضلوا وما  انوا م تدين) (قد ضللت إذن ما أان من امل تدين). وأشار الزخم ري إا أن جا دة هأذا التل يأد ي أعر بأه لفأ  
(غأأأ ) مأأأن املغأأأايرة جي أأأون اعريضأأأا أبن لأأأه ئالأأأة أخأأأر ، وهأأأي اليسأأأر، أي علأأأق املأأأؤمنني، ليجمأأأ  بأأأني وعيأأأد ال أأأاجرين 

 وإغاظت م، وب ارة املؤمنني. 
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[   يطمأ  14[ وم دت لأه   يأدا 13[ وبنني ش ودا 12[ ووعلت له ماال بدودا 11وئيدا (ذرين ومن خلقت  
[  ال) ملا ور  ذ ر ال اجرين يف قوله (جذلك يومئذ يوم عس  علق ال أاجرين). وأشأ  إا مأا يلقأاه الرسأو  15أن أزيد 

 ر زعيم من زعماء ال أاجرين ومأدبر مطأاعن م صلق هللا عليه وسلم من ال اجرين بقوله (ولربك جاصرب) انتقم ال الم إا ذ 
 يف القرآن ودعوة الرسو  صلق هللا عليه وسلم. 

   
 

 4620صفحة : 
 
وقولأه (ذرين ومأن خلقأت وئيأأدا) اخل. اسأتئناف يأؤذن أبن ئأداث  أأان سأ  ا لنأزو  هأذه اليأأة عقأب الايت الأيت ق ل أأا،   

م عاوده الوئي بعد جرتة وأنه أمر ابإلنأذار، ويأد  علأق هأذا مأا وذلك ئني ج ا يف م ة أن رسو  هللا صلق هللا عليه وسل
رواه ابن إسحاق أنه اوتما  نفر من قريش جي م أبو هلب، وأبو سفيان، والوليد بن املغ ة، والنضأر بأن احلأارث، وأميأة بأن 

سأاءلون عأأن أمأأر خلأل، والعصأأي بأن وا أأم، واملطعأأم بأن عأأدي. جقأأالوا: إن وجأود العأأرب سأأتقدم علأي م يف املوسأأم وهأأم يت
حممد وقد اختلفأتم يف اإلخ أار عنأه. جمأن قا أم يقأو : قنأون وآخأر يقأو :  أاهن، وآخأر يقأو : شأاعر، واعلأم العأرب أن 
هأأذا  لأأه ال جيتمأأ  يف روأأم وائأأد، جسأأموا حممأأد ابسأأم وائأأد لتمعأأون عليأأه واسأأميه العأأرب بأأه جقأأام روأأم مأأن م جقأأا : 

أيب ايبأرص  يعأأ  ع يأد بأن ايبأرص  وأميأأة بأن أيب الصألت، وعرجأت ال أأعر   شأاعر، جقأا  الوليأد بأن املغأأ ة: مسعأت  أالم
 ل و وما ي  ه  الم حممد  الم شاعر، جقالوا:  اهن جقا  الوليد: ما هو بزمزمة ال أاهن وال بسأجعه. وال أاهن يصأدق 

ن خينق جما هأو خبنقأه وال وي ذب وما  ذب حممد قط، جقام آخر جقا : قنون، جقا  الوليد: لقد عرجنا اجلنون ج ن اجملنو 
ختاجله وال وسوسته، جقالوا: سائر، قا  الوليد: لقد رأينا السحار وسحرهم جما هأو بنف أه وال عقأده، وانصأرف الوليأد إا 
بيته جدخم عليه أبو و م جقا : ما لك اي أاب ع د مشس أص لتف جقا  الوليد: ج رت يف أمر حممد وإن أقرب القو  جيه 

اء بقأو  هأو سأحر، يفأرق بأه بأني املأرء وأبيأه وبأني املأرء وأخيأه، وبأني املأرء وزووتأه، وبأني املأرء وع أ اه أن اقولوا: سحر و
 جقا  ابن إسحاق: جلنز  هللا يف الوليد بن املغ ة قوله (ذرين ومن خلقت وئيدا) الايت. 

: أنأت سأائر جووأد مأن ذلأك غمأا وعن أيب نصر الق  ي أنه قا : قيم بلغ النيب صلق هللا عليه وسلم قو   فأار م أة  
 وئم جتدثر ب يابه جقا  هللا اعاا (قم جلنذر). 

وأاي ما  ان جقد وق  االافاق علق أن هذا القو  صدر عن الوليد بن املغ ة وأنه املع  بقوله اعاا (ومن خلقأت وئيأدا)  
وئيأدا) مسأتلنفة اسأتئناجا ابتأدا يا  ج ن  ان قو  الوليد صدر منه بعد نأزو  صأدر هأذه السأورة ججملأة (ذرين ومأن خلقأت

وملناسأ ة ظأأاهرة، وإن  أان قأأو  الوليأد هأأو سأ ب نأأزو  السأورة،  أأان متصأال بقولأأه (ولربأك جاصأأرب) علأق أنأأه اعليأم لرمأأر 
ابلصرب أبن هللا يتوا وزاء هذا القا م، وما بين ما اعأرتاا، ويؤيأد هأذا أن ابتأداء الأوئي  أان يف رمضأان وأن جأرتة الأوئي 

أربعني يوما علق ايص( سواء نز  وئي بني بدء الأوئي وجرتاأه مأدة أايم، أو مل ينأز  بعأد بد أه شأيء ووقعأت جرتاأه دامت 
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جي ون قد أشرف ش ر ذي القعدة علق االنصرام جتلك مدة اقرتاب املوسم جاخأذ امل أر ون ابالسأتعداد ملأا يقولونأه للوجأود 
 إذا استحربوهم خرب النيب صلق هللا عليه وسلم. 

واصأأدير اجلملأأة بفعأأم (ذرين) إهأأاء إا الرسأأو  صأألق هللا عليأأه وسأألم  أأان م تمأأا ومغتمأأا بأأا اختلقأأه الوليأأد بأأن املغأأ ة،  
 جااصاله بقوله (ولربك جاصرب) يزداد وضوئا. 

ي أذب  واقدم ما يف النحو (ذرين) و ذا، من الت ديد والوعيد للمذ ور بعد واو املعية، يف افس  قوله اعاا (جذرين ومأن 
 مذا احلديث) يف سورة القلم. 

 وويء ابملوصو  وصلته يف قوله (ومن خلقت وئيدا) إلدماج اسجيم  فران الوليد النعمة يف الوعيد والت ديد.  
 وانتصب (وئيدا) علق احلا  من (من) املوصولة.  
و قصة، وهو جعيم من وئد من ابب  والوئيد: املنفرد عن غ ه يف م ان أو ئا  با يد  عليه سياق ال الم، أو ش رة أ 

  رم وعلم، إذا انفرد. 
و ان الوليد بن املغ ة يلقب يف قريش ابلوئيد لتوئده وافرده ابوتما  مأزااي لأه مل لتمأ  لغأ ه مأن ط قتأه وهأو   أرة الولأد  

 سأأفيان، جلمأأا وسأأعة املأأا ، وقأأده وقأأد أبيأأه مأأن ق لأأه، و أأان مروأأ  قأأريش يف أمأأورهم ينأأه  أأان أسأأن مأأن أيب و أأم وأيب
اشأأت ر بلقأأب الوئيأأد  أأان هأأذا ال أأالم إهأأاء إا الوليأأد بأأن املغأأ ة امل أأت ر بأأه. ووأأاء هأأذا الوصأأل بعأأد جعأأم (خلقأأت) 
ليصأرف هأذا الوصأأل عمأا  أأان مأرادا بأأه جينصأرف إا مأأا يصأل( ين يقأأارن جعأم (خلقأأت) أي أووداأه وئيأأدا عأن املأأا  

اء الأأذي  أأانوا خيصأأونه بأأه، إا غأأرا االجتقأأار إا هللا الأأذي هأأو ئأأا   أأم وال نأأني وال سأأطة، جيغأأ  عأأن غأأرا املأأدح وال نأأ
 خملوق جت ون من ق يم قوله (وهللا أخرو م من بطون أم اا م ال اعلمون شيئا) الية. 

 وعطل علق ذلك (ووعلت له ماال) عطل اخلاص علق العام.  
   
 

 4621صفحة : 
 
ا ، أبن ش  ت   رة املا  بسعة مسائة اجلسم، أو مأن مأد الأذي صعأ : واملمدود: اسم مفعو  من مد الذي صع : أط  

زاد يف ال يء من م له،  ما يقا : مد الوادي الن أر، أي مأاال مزيأدا يف مقأداره مأا ي تسأ ه صأائ ه مأن امل اسأب. و أان 
والع يد واجلواري واجلنان الوليد من أوس  قريش ثراء. وعن ابن ع اس:  ان ما  الوليد بني م ة والطا ل من اإلبم والغنم 

 و انت غلة ماله ألل دينار  أي يف السنة  . 
وامأنت هللا عليأه بنعمأة ال نأني ووصأف م ب أ ود مجأ  شأاهد، أي ئاضأر، أي ال يفارقونأه بأم مسأتلنس مأم ال ي أتغم ابلأأه  

ن معأه احملاجأم ج أانوا صغي  م وخوف معاطب السأفر علأي م ج أانوا بغأ  عأن طلأب الأرزق بتجأارة أو غأارة، و أانوا ي أ دو 
جحرا له، قيم:  ان له ع أرة بنأني وقيأم ثالثأة ع أر ابنأا، واملأذ ور مأن م سأ عة، وهأم: الوليأد بأن الوليأد، وخالأد، وعمأارة، 
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وه ام، والعاصي، وقيس أو أبو قيس، وع د مشس  وبه ي    . ومل يذ ر ابن ئزم يف مج رة اينساب: العاصي، واقتصر 
 علق ستة. 

مصدر م د بت ديد اهلاء الدا  علق قوة امل د. وامل د: اسوية ايرا وإزالة ما يقض ونب املضطج  علي ا،  والتم يد: 
 وم د الصيب اسمية ابملصدر. 

 والتم يد هنا مستعار لتيس  أموره ونفاذ  لمته يف قومه حبيث ال يعسر عليه مطلب وال يستعصي عليه أمر.  
املطلقة ليتوسم بتن  ه إلجادة اعظأيم ذلأك التم يأد ولأيس يطأرد أن ي أون التل يأد  وأ د (م دت) صصدره علق املفعولية 

 لرج  ائتما  اجملاز. 
ووصل يف هذه الية صا له من النعمة والسعة ين الية يف سياق االمتنان عليه اوطئأة لتوبيحأه ويديأده بسأوء يف الأدنيا   

جقأأد وصأأفه صأأا جيأأه مأأن النقأأا ص يف قولأأه اعأأاا (وال اطأأ   أأم ئأأالف وبعأأذاب النأأار يف الخأأرة. جلمأأا يف آيأأة سأأورة القلأأم 
م ني) اخل بناء علق قو  من قا : إن املراد به الوليد بن املغ ة  وقد علمت أهنا ائتما   ين الك الية يف مقام التحذير 

 من شره وغدره. 
 الأزايدة مأن الأك الأنعم وذلأك صأا يعأرف مأن و( ) يف قوله (  يطم ) للرتاخي الرايب، أي وأعظم مأن ذلأك أنأه يطمأ  يف 

 يسر أموره. وهذا م عر ابست عاد ئصو  املطمو  جيه وقد صرح به بقوله ( ال). 
والطم : طلب ال أيء العظأيم ووعأم متعلأق طمعأه زايدة بأا وعأم هللا لأه يهنأم مل ي ونأوا يسأندون الأرزق إا ايصأنام أو  

م أأا مأأن عنأأد هللا جي أأون إسأأناد الأأزايدة إا ضأأم  اجلاللأأة إدماوأأا بتأأذ  ه أبن مأأا ينأأه طمأأ  يف زايدة النعمأأة غأأ  متأأذ ر أ
 طم  جيه هو من عند الذي  فر هو بنعمته جلشرك به غ ه يف الع ادة. 

 وهلذه الن تة عد  عن أن يقا : يطم  يف الزايدة، أو يطم  أن يزاد.  
 وا ه. و( ال) رد  وإبطا  لطمعه يف الزايدة من النعم وقط  لر  
واملقصود إبالد هذا إليه م  اطمني النيب صلق هللا عليه وسلم أبن الوليأد سأيقط  عنأه مأدد الأرزق لأئال ا أون نعمتأه جتنأة  

لغ ه من املعاندين جيغري م ئاله أبن عنأادهم ال يضأرهم يهنأم ال مسأ ون ئيأاة بعأد هأذه  مأا ئ أق هللا مأن قأو  موسأق 
ومأره زينأة وأمأواال يف احليأاة الأدنيا ربنأا ليضألوا عأن سأ يلك ربنأا أطمأس علأق أمأواهلم  عليه السالم (ربنا إنك آايت جرعأون

 واشدد علق قلومم جال يؤمنوا ئىت يروا العذاب ايليم). 
ويف هذا اإلبطأا  والأرد  إيأذان أبن  فأران النعمأة سأ ب لقطع أا قأا  اعأاا (لأئن شأ رمت يزيأدن م ولأئن  فأرمت إن عأذايب  

 قا  ال يخ ابن عطاء هللا  من مل ي  ر النعم جقد اعرا لزواهلا، ومن ش رها جقد قيدها بعقاهلا  . ل ديد). وهلذا 
[) جيأوز أن ا أأون هأذه اجلملأة اعلأأيال للأرد  واإلبطأا ، أي ين شأأدة معانداأه لايانأا  انأأت  16(إنأه  أان لايانأأا عنيأدا  

إا املنأاواة واملعانأدة جأ ن ال أاجر ي أون منعمأا عليأه علأق   فراان للنعمة ج انت س  ا لقطع أا عنأه إذ قأد لأاوز ئأد ال فأر
 املحتار وهو قو  املااريدي واملعتزلة خالجا لرشعري، واختار احملققون أنه خالف لفظي. 

 وجيوز أن ا ون مستلنفة وي ون الوقل عند قوله اعاا ( ال).  
 يعند  ضرب، إذا انز  وواد  احلق ال ني.  والعنيد: ال ديد العناد وهو املحالفة للصواب وهو جعيم من: عند 
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وعناده: هو حماولته الطعن يف القرآن وحماولته للتمويه أبنه سحر، أو شعر، أو  الم   انة، م  حتققه أبنأه لأيس يف شأيء  
من ذلك  ما أعلن به لقريش، ق م أن يلومه أبو و م   أخذه أبئد الك ال الثة، وهو أن يقأو : هأو سأحر، ا أ  ا أبن 

 يه خصا ص ال عر من التفريق بني املرء ومن هو شديد الصلة. ج
   
 

 4622صفحة : 
 
[   عأ س 21[   نظأر 20[   قتأم  يأل قأدر 19[ جقتم  يل قأدر 18[ إنه ج ر وقدر 17(سلرهقه صعودا   

رهقه [) مجلأة (سأل25[ إن هأذا إال قأو  ال  أر 24[ جقأا  إن هأذا إال سأحر يأؤثر 23[   أدبأر واسأت رب 22وبسر 
صأعودا) معرتضأأة بأني (إنأأه  أان لايانأأا عنيأدا) وبأأني (إنأه ج أأر وقأدر)، قصأأد مأذا االعأأرتاا اعجيأم الوعيأأد لأه مسأأاءة لأأه 

 واعجيم املسرة للنيب صلق هللا عليه وسلم. 
 ومجلة (إنه ج ر وقدر) م ينة جلملة (إنه  ان لايانا عنيدا) ج ي ا ملة وا يني هلا.  
 يم ما ال يطاق، وجعله رهق  فرح، قا  اعاا (وال ارهق  من أمري عسرا) يف سورة ال  ل. واإلرهاق: اإلاعاب وحتم 
والصعود: العق ة ال ديدة التصعد ال اقة علق املاشي وهي جعو  م الغة من صعد، ج ن العق ة صأعدة، جأ ذا  انأت عق أة  

 أشد اصعدا من العق ات املعتادة قيم هلا: صعود. 
 ن العق ة وصفت أبهنا صاعدة علق طريقة اجملاز العقلي   وعم ذلك الوصل اسم ونس هلا. و لن أصم هذا الوصل أ 
وقوله (سلرهقه صعودا)   يم لضد احلالة اجململة يف قوله (وم أدت لأه   يأدا)، أي سأينقلب ئالأه مأن ئأا  رائأة واأنعم  

 ق له. إا ئالة سوأ  يف الدنيا   إا العذاب ايليم يف الخرة، و م ذلك إرها
 قيم: إنه طا  به النز  ج انت اتصاعد نفسه   ال هوت وقد وعم له من عذاب النار ما أسفر عنه عذاب الدنيا.  
وقد وز  وعيده علق ما اقتضأيه أعمالأه ج نأه ملأا ذ أر عنأاده وهأو مأن مقاصأده السأيئة الناشأئة عأن حماجظتأه علأق ر سأته   

مأن ايغأراا الدنيويأة عقأب بوعيأده صأا ي أمم عأذاب الأدنيا ابتأداء. وملأا وعن ئسأده النأيب صألق هللا عليأه وسألم وذلأك 
ذ ر طعنه يف القأرآن بقولأه (إن هأذا إال سأحر يأؤثر) وأن أر أنأه وئأي مأن هللا بقولأه (إن هأذا إال قأو  ال  أر) أردف بأذ ر 

 عذاب الخرة بقوله (سلصليه سقر). 
م يتصأعد جيأأه سأأ عني خريفأأا   ي أأوي جيأأه  أأذلك أبأأدا  . رواه وعأن النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم  أن صأأعودا و أأم يف و أأن 

الرتمذي وأمحد عن أيب سعيد اخلدري. وقا  الرتمذي: هو ئديث غريب. ججعم هللا صفة صعود علما علأق ذلأك اجل أم 
 يف و نم. وهذا افس  أبعظم ما د  عليه قوله اعاا (سلرهقه صعودا). 

 ن مجلة (إنه  ان لايانا عنيدا) بد  اشتما . ومجلة (إنه ج ر وقدر) إا آخرها بد  م 
 وقد وصل ئاله يف اردده وأتمله أببلغ وصل. جابتدئ بذ ر اف  ه يف الرأي الذي سيصدر عنه واقديره.  
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ومع  (ج ر) أعمم ج ره و رر نظأر رأيأه لي ت أر عأذرا هوهأه ويرووأه علأق الأد اء يف وصأل القأرآن بوصأل  أالم النأاس  
 قاد أنه وئي أو ئي به إا النيب صلق هللا عليه وسلم. ليزيم من م اعت

و(قدر) وعم قدرا ملا خيطر خباطره أن يصل به القرآن ليعرضه علق ما يناسب ما ينحله القرآن من أنوا   الم ال  أر أو  
أن يقو  يف نفسه،  ما يسم به النيب صلق هللا عليه وسلم من الناس املحالفة أئواهلم لرئوا  املعتادة يف الناس م ا  ذلك

نقو : حممد قنون،   يقو : اجملنون خينق ويتحأاجل ويوسأوس ولأيس حممأد  أذلك،   يقأو  يف نفسأه: هأو شأاعر، جيقأو  
يف نفسه: لقد عرجت ال عر ومسعت  الم ال عراء،   يقو  يف نفسه:  اهن، جيقو  يف نفسه: ما  المه بزمزمة  اهن وال 

هأأو سأأائر جأأ ن السأأحر يفأأرق بأأني املأأرء وذويأأه وحممأأد يفأأرق بأأني الروأأم وأهلأأه وولأأده  بسأأجعه،   يقأأو  يف نفسأأه: نقأأو 
 ومواليه، جقا  للناس: نقو  إنه سائر. ج ذا مع  (قدر). 

وقوله (جقتم  يل قدر)  الم معرتا بني (ج ر) و(قدر) وبأني (  نظأر) وهأو إن أاء شأتم مفأر  علأق اإلخ أار عنأه أبنأه  
 ب الغضب عليه. ج ر وقدر ين الذي ذ ر يوو

جالفاء لتفري  ذمه عن سيئ جعله وم له يف االعرتاا قوله اعاا (وما أرسلنا من ق لك إال رواال يوئق إلي م جاسللوا أهأم  
 الذ ر إن  نتم ال اعلمون ابل ينات والزبر). 

ا أتلأأل منأأه ال أأالم والتفريأأ  ال ينأأايف االعأأرتاا ين االعأأرتاا وضأأ  ال أأالم بأأني  المأأني متصأألني مأأ  قطأأ  النظأأر عمأأ 
املعأرتا جأأ ن ذلأأك جيأأري علأأق مأأا يتطل أأه معنأأاه. والأأداعي إا االعأأرتاا هأأو التعجيأأم بفا أأدة ال أأالم لالهتمأأام مأأا. ومأأن 

 زعموا: أن االعرتاا ال ي ون ابلفاء جقد او وا. 
   
 

 4623صفحة : 
 
ئيأأأاة سأأأيئة. وهأأأذا الأأأدعاء مسأأأتعمم يف  وقتأأأم: دعأأأاء عليأأأه أبن يقتلأأأه قااأأأم، أي دعأأأاء عليأأأه بتعجيأأأم مواأأأه ين ئيااأأأه  

التعجيب من ماله والراثء له  قوله (قاال م هللا) وقوهلم: عدمتك، وث لته أمه، وقد يستعمم م لأه يف التعجيأب مأن ئسأن 
احلا  يقا : قااله هللا ما أشجعه. ووعله الزخم أري  نايأة عأن  ونأه بلأغ م لغأا مسأده عليأه املأت لم ئأىت يتمأ  لأه املأوت. 

 أئسب أن مع  احلسد غ  ملحوظ وإمنا ذلك قرد اقتصار علق ما يف الك ال لمة من التعجب أو التعجيأب يهنأا وأان
صارت يف ذلك  ايم ا . واملقام هنا متعني لل ناية عن سوء ئاله ين ما قدره ليس با يغت ط ذوو ايل اب علق إصابته 

لسأحرة وال نفأ  م وبعأد أن ج أر قأا  (إن هأذا إال سأحر يأؤثر) جنأاقض إذ هو قد انقض قوله ابتداء إذ قا : ما هو بعقأد ا
 نفسه. 

وقوله (  قتم  يل قدر) ا يد لنظ ه املفر  ابلفاء. والعطل ب( ) يفيد أن مجلت ا أرقق را ة مأن الأيت ق ل أا يف الغأرا  
عليأه ذو دروأات متفاواأة مأ  أن  املسوق له ال الم. ج ذا  ان املعطوف ما عني املعطوف عليه أجادت أن مع  املعطأوف

 التل يد ي سب ال الم قوة. وهذا  قوله ( ال سيعلمون    ال سيعلمون). 
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 و( يل قدر) يف املوضعني متحد املع  وهو اسم استف ام دا  علق احلالة اليت ي ين ا متعلق ( يل).  
ئالأت اقأديره، وهأو اسأتف ام مسأتعمم يف  واالستف ام مووه إا سام  غ  معأني يسأتف م املأت لم سأامعه اسأتف اما عأن 

 التعجيب امل وب ابإلن ار علق ووه اجملاز املرسم. 
 و ( يل) يف حمم نصب علق احلا  مقدمة علق صائ  ا ين هلا الصدر وعامل ا (قدر).  
مأن ئالأه  وقوله (  نظر   ع س وبسر   أدبر واست رب) عطل علق (وقدر) وهي اراقاء متأوا  جيمأا اقتضأق التعجيأب  

 واإلن ار عليه. جالرتاخي اراخي را ة ال اراخي زمن ين نظره وع وسه وبسره وإدابره واست  اره مقارنة لتف  ه واقديره. 
والنظأأر هنأأا: نظأأر العأأني لي أأون زا أأدا علأأق مأأا أجأأاده (ج أأر وقأأدر). واملعأأ : نظأأر يف ووأأوه احلاضأأرين يسأأتحرج آرا  أأم يف  

 انتحا  ما يصفون به القرآن. 
 وع س: قطب وو ه ملا استعصق عليه ما يصل به القرآن ومل جيد مغمزا مق وال.  
وبسر: معناه  ل( وو ه واغ  لونه خوجا و مدا ئني مل جيأد مأا ي أفي غليلأه مأن مطعأن يف القأرآن ال اأرده العقأو ، قأا   

 اعاا (ووووه يومئذ ابسرة اظن أن يفعم ما جاقرة) يف سورة القيامة. 
هنأأا جيأأوز أن ي أأون مسأأتعارا لتغيأأ  التف أأ  الأأذي  أأان يف أأره ويقأأدره اي سأأا مأأن أن جيأأد مأأا ج أأر يف انتحالأأه  واإلدابر: 

 جانصرف إا االست  ار واينفة من أن ي  د للقرآن صا جيه من  ما  اللف  واملع . 
ا (  أدبأر يسأ ق) ئ ايأة عأن وجيوز أن ي ون مستعارا لزايدة إعراضه عن اصديق النيب صلق هللا عليه وسألم  قولأه اعأا 

 جرعون يف سورة النازعات. 
 وصفت أش اله اليت ا  م ما ملا أو د نفسه الستن اط ما يصل به القرآن وذلك ي م ابلوليد.  
وصأيغة احلصأر يف قولأه (إن هأذا إال سأحر يأؤثر) م أعرة أبن اسأتقراء أئأأوا  القأرآن بعأد السأرب والتقسأيم أنأتج لأه أنأه مأأن  

ر، ج أو قصأر اعيأني يئأد ايقأوا  الأيت والأت يف نفسأه ينأه قأا : مأا هأو ب أالم شأاعر وال ب أالم  أاهن وال ق يم السأح
 ب الم قنون،  ما اقدم يف خربه. 

ووصأأل هأأذا السأأحر أبنأأه مأألثور، أي مأأروي عأأن ايقأأدمني، يقأأو  هأأذا ليأأدج  بأأه اعرتاضأأا يأأرد عليأأه أن أقأأوا  السأأحرة  
  يئوا  الرسو  جزعم أنه أقوا  سحرية غ  مللوجة. وأعماهلم ليست باثلة للقرآن وال

ومجلة (إن هذا إال قو  ال  ر) بد  اشتما  من مجلة (إن هذا إال سحر يؤثر) أبن السحر ي ون أقواال وأجعاال ج ذا مأن  
 . السحر القويل. وهذه اجلملة صنزلة النتيجة ملا اقدم، ين مقصوده من ذلك  له أن القرآن ليس وئيا من هللا

وعطأل قولأأه (جقأأا ) ابلفأأاء ين هأأذه املقالأأة ملأا خطأأرت ب الأأه بعأأد ا تأأداد ج أأره مل يتمالأك أن نطأأق مأأا ج أأان نطقأأه مأأا  
 ئقيقا أبن يعطل حبرف التعقيب. 

[) 30[ علي ا اسعة ع ر 29[ لوائة لل  ر 28[ ال ا قي وال اذر 27[ وما أدريك ما سقر 26(سلصليه سقر  
تلنفة اسأأتئناجا بيانيأأا انشأأئا عأأن قولأأه (إنأأه ج أأر وقأأدر) إا آخأأر الايت جأأذ ر وعيأأده بعأأذاب مجلأأة (سلصأأليه سأأقر) مسأأ

 الخرة. 
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 4624صفحة : 

 
وجيوز أن ا ون بدال من مجلة (سلصليه سقر). واإلصالء: وعم ال يء صاليا، أي م اشرا ئر النار. وجعم صلي يطلق   

 و  احلارث بن ئلزة:          علق إئساس ئرارة النار، جي ون يوم التدجئ  ق
جتنورت انرها من بأعأيد                      خبزاز  أاين منك الصالء أي أنت بعيأد مأن التأدجئ مأا و مأا قأا  محيأد بأن   

 ثور:          
لنأار قأأا  ال اصأطلي النأار إال قمأرا أروأأا                      قأد  سأرت يف يلنجأأوج لأه وقصأا ويطلأق علأأق االئأرتاق اب  

اعأأاا (سيصأألق انرا ذات هلأأب) يف سأأورة أيب هلأأب وقأأا  (جلنأأذرا م انرا الظأأق ال يصأأالها إال ايشأأقق) يف سأأورة الليأأم، 
وقأا  (وسيصألون سأع ا) يف سأأورة النسأاء واي  أر إذا ذ أأر لفعأم هأذه املأأادة مفعأو  اثن مأن أمسأأاء النأار أن ي أون الفعأأم 

 يه انرا) يف سورة النساء. ومنه قوله هنا (سلصليه سقر). صع  اإلئراق  قوله اعاا (جسوف نصل
وسقر: علم لط قة من و نم، عن ابن ع اس: أنه الط ق السأادس مأن و أنم. قأا  ابأن عطيأة: سأقر هأو الأدرك السأادس  

دف من و نم علق ما روي اه. واقتصر عليه ابن عطية. وور   الم مج ور املفسرين صا يقتضي أهنم يفسرون سقر صا يأرا
 و نم. 

وسقر بنو  من الصرف للعلمية والتلنيث ينه اسم بقعة من و نم أو اسم و نم وقد ور  ضم  سقر علق التلنيث يف  
قولأأه اعأأاا (ال ا قأأي) إا قولأأه (علي أأا اسأأعة ع أأر). وقيأأم سأأقر معأأرب نقلأأه يف اإلاقأأان عأأن اجلأأواليقي ومل يأأذ ر ال لمأأة 

 املعربة وال من أية لغة هو. 
 أدراك ما سقر) مجلة ئالية من (سقر)، أي سقر اليت ئاهلا ال ين ئك به من ئ وهذا يويم حلاهلا. و(وما  
 و(ما سقر) يف حمم م تدأ وأصله سقر ما، أي ما هي، جقدم (ما) ينه اسم استف ام وله الصدارة.  
 ج ن (ما) ايوا استف امية. واملع : أي شيء يدريك، أي يعلمك.  
 استف امية يف حمم رج  خرب عن (سقر). و(ما) ال انية  
ومجلة (ال ا قي) بد  اشتما  من الت ويم الأذي أجاداأه مجلأة (ومأا أدراك مأا سأقر)، جأ ن مأن أهواهلأا أهنأا يلأك  أم مأن   

 يصالها. واجلملة خرب اثن عن سقر. 
 . وئذف مفعو  (ا قق) لقصد العموم، أي ال ا قي من م أئدا أو ال ا قي من أوزا  م شيئا 
ومجلة (وال اذر) عطل علق (ال ا قي) ج ي يف مع  احلا . ومعأ  (ال اأذر)، أي ال اأرتك مأن يلقأق جي أا، أي ال ارت أه  

غأ  مصألي بعأأذاما. وهأذه  نايأة عأأن إعأادة ئيااأه بعأأد إهال أه  مأا قأأا  اعأاا ( لمأا نضأأجت ولأودهم بأدلناهم ولأأودا 
 غ ها ليذوقوا العذاب). 

(سقر). و(لوائة) جعالة، من اللوح وهو اغي  الذات من أمل وووه وقا  ال اعر، وهو من شواهد ولوائة: خرب اثلث عن  
 ال  اف ومل أقل علق قا له:          
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اقأأأو  مأأأا الئأأأك اي مسأاجأأأأر                      اي ابنأأأة عمأأأي الئأأأ  اهلأأأواور وال  أأأر: ي أأأون مجأأأ  ب أأأرة، وهأأأي ولأأأد   
 جتجعل ا سوداء، وي ون اسم مج  للناس ال وائد له من لفظه.  اإلنسان، أي اغ  ألوان اجللود

 وقوله (علي ا اسعة ع ر) خرب راب  عن (سقر) من قوله (وما أدراك ما سقر).  
ومع  (علي ا) علق ئراست ا، ف(علأق) لالسأتعالء اجملأازي بت أ يه التصأرف والواليأة ابالسأتعالء  مأا يقأا : جأالن علأق  

 ا ، أي يلي ذلك واملع : أن خزنة سقر اسعة ع ر مل ا. ال رطة، أو علق بيت امل
 وقا  مج : إن عدد اسعة ع ر: هم نق اء املال  ة املو لني جب نم.  
وقيم: اسعة ع ر صنفا من املال  ة وقيم اسعة ع ر صفا. ويف افس  الفحر: ذ ر أرابب املعأاين يف اقأدير هأذا العأدد  

جساد النفس هأو القأو  احليوانيأة والط يعيأة أمأا احليوانيأة ج أي اخلمأس الظأاهرة وووها: أئدها قو  أهم احل مة إن س ب 
واخلمأس ال اطنأة، وال أ وة والغضأب، جمجموع أأا اثنتأا ع أرة. وأمأا القأو  الط يعيأأة ج أي: اجملاذبأة، واملاسأ ة، واهلاضأأمة، 

من ل الجات هو هذه التس  ع أرة  أان والداجعة، والغاذية، والنامية، واملولدة، ج ذه س عة، جتلك اسعة ع رة. جلما  ان 
 عدد الزابنية  ذلك اه. 

   
 

 4625صفحة : 
 
والذي أراه أن املال  ة التسعة ع ر موزعون علق در ات سقر أو و نم ل م درك ملك جلعم هذه الأدر ات معأني  أم   

نأاجقني يف الأدرك ايسأفم مأن درك من ا يهم شع ة من شأعب ال فأر، ومن أا الأدرك ايسأفم الأذي ذ أره هللا اعأاا (إن امل
النار) يف سورة النساء ج ن ال فأر أصأناف من أا إن أار ووأود هللا، ومن أا الوثنيأة، ومن أا ال أرك بتعأدد الهلأة، ومن أا ع أادة 
ال وا ب، ومن ا ع ادة ال ياطني واجلن، ومن ا ع ادة احليوان، ومن ا إن ار رسالة الرسم، ومن ا اجملوسية املانويأة واملزد يأة 

 والزندقة، وع ادة ال  ر م م امللوك، واإلابئية ولو م  إث ات اإلله الوائد. 
ويف ذ ر هذا العدد حتد يهم ال تابني ي ع  م علق اصديق القرآن إذ  ان ذلك با استلثر بأه علمأاةهم  مأا سأيليت قولأه  

 (ليستيقن الذين أواوا ال تاب). 
). وقرأ أبو وعفر (اسعة ع ر) بس ون العني من (ع ر) ختفيفا لتوايل وقرأ اجلم ور (اسعة ع ر) بفت( العني من (ع ر 

 احلر ات جيما هو  االسم الوائد. وال التفات إا إن ار أيب ئامت هذه القراءة ج هنا متواارة. 
د الأذين (وما وعلنا أصحاب النار إال مال  ة وما وعلنا عديم إال جتنة للأذين  فأروا ليسأتيقن الأذين أواأوا ال تأاب ويأزدا 

آمنوا إهاان وال يراتب الذين أواوا ال تاب واملؤمنون وليقو  الذين يف قلومم مرا وال اجرون مأاذا أراد هللا مأذا مأ ال) رو  
الطربي عن ابن ع اس ووابر بن زيد  إن أاب و م ملا مس  قوله اعاا (علي ا اسعة ع أر) قأا  لقأريش: ث لأت م أم أاا م 

أن خزنأأة النأأار اسأأعة ع أأر وأنأأتم الأأدهم أجيعجأأز  أأم ع أأرة مأأن م أن ي ط أأوا بروأأم مأأن خزنأأة إن ابأأن أيب    أأة خيأأرب م 
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و نمف جقا  هللا اعأاا (ومأا وعلنأا أصأحاب النأار إال مال  أة)، أي مأا وعلنأاهم روأاال جيلخأذ  أم روأم روأال، جمأن ذا 
 يغلب املال  ة  اه. 

حي قا  مست ز : ال ي ولن م التسعة ع ر، أان أدج  صن يب ويف افس  القرطيب عن السدي: أن أاب ايشد بن  لدة اجلم 
ايهن ع رة وصن يب اييسر اسعة    رون إا اجلنة، وقيم: قا  احلارث بن  لدة: أان أ في م سأ عة ع أرة وا فأوين أنأتم 

 اثنني، يريد الت  م م  إظ ار جرط قواه بني قومه. 
 تقدم ذ رهم بقوله (علي ا اسعة ع ر). جاملراد من (أصحاب النار) خزنت ا، وهم امل 
 واالست ناء من عموم اينوا ، أي ما وعلنا خزنة النار من نو  إال من نو  املال  ة.  
وصيغة القصر افيد قلب اعتقاد أيب و م وغ ه ما او وه أو اظاهروا بتو ه أن املراد اسعة ع ر روال جطم  أن خيلص   

 أبو ايشد بن أسيد اجلمحي: ال ي لغون ثويب ئىت أو ض م عن و نم، أي أوي م.  من م هو وأصحابه ابلقوة جقد قا 
وقوله اعاا (وما وعلنا عديم إال جتنأة للأذين  فأروا) اتمأيم يف إبطأا  اأوهم امل أر ني ئقأارة عأدد خزنأة النأار، وهأو  أالم  

دة وعأم خزنأة و أنم اسأعة ع أر وهأأال  وأار علأق اقأدير ايسألوب احل أيم إذ ال أالم قأد أاثر يف النفأوس اسأاةال عأن جا أ
 انوا آالجا لي ون مرآهم أشد هوال علق أهم النار، أو هال  انوا مل ا وائأدا جأ ن قأو  املال  أة أتيت  أم عمأم يسأحرها 
هللا له، ج ان وواب هذا السؤا : أن هذا العدد قد أظ ر يصناف الناس م لغ ج م ال فأار للقأرآن. وإمنأا ئصألت الفتنأة 

هم يف اليأة السأابقة. جقولأه (ومأا وعلنأا عأديم) اقأديره: ومأا وعلنأا ذ أر عأديم إال جتنأة، والسأتيقان الأذين من ذ ر عدد
أواوا ال تاب، وازدايد الذين آمنوا إهاان، واضطراب الذين يف قلومم مرا جيظ ر ضأال  الضأالني واهتأداء امل تأدين. جأاه 

 ا ذ ر هنا اقتضت ذلك اجلعم يعلم ا هللا. وعم عدة خزنة النار اسعة ع ر حل مة أخر  غ  م
واالسأت ناء مفأأرد ملفعأأو  اثن لفعأأم (وعلنأأا) اقأديره وعلنأأا عأأديم جتنأأة ال غأأ ، وملأأا  انأت الفتنأأة ئأأاال مأأن أئأأوا  الأأذين   

  فروا مل ا ن مراد من ا ذايا بم عروض ا للذين  فروا ج انت ئاال هلم. 
ا إال لغأأرا جتنأأة الأأذين  فأأرواف جانتصأأب (جتنأأة) علأأق أنأأه مفعأأو  اثن لفعأأم والتقأأدير: مأأا وعلنأأا ذ أأر عأأديم لعلأأة وغأأر  

 (وعلنا) علق االست ناء املفرد، وهو قصر قلب للرد علق الذين  فروا إذ اعتقدوا أن عديم أمر هني. 
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نأة). ولأوال أن  لمأة (جتنأة) منصأوبة وقوله (ليستيقن الذين أواأوا ال تأاب) اخل. علأة اثنيأة لفعأم (ومأا وعلنأا عأديم إال جت  

علأق املفعأأو  بأه لفعأأم (وعلنأا). ل أأان ئأأق (ليسأتيقن) أن يعطأأل علأق (جتنأأة) ول نأأه وأاء يف نظأأم ال أالم متعلقأأا بفعأأم 
 (وما وعلنا عديم إال جتنة). 
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عأديم للأذين  فأروا وجيوز أن ي ون (للذين  فروا) متعلقا بفعم (وعلنا) وب(جتنة)، علق ووه التناز  جيه، أي ما وعلنا  
إال جتنأأة هلأأأم إذ مل مصأأم هلأأأم مأأن ذ رهأأأا إال جسأأاد التلويأأأم، والأأك العأأأدة قعولأأة لفوا أأأد أخأأر  لغأأأ  الأأذين  فأأأروا الأأأذين 

 يفوضون معرجة ذلك إا علم هللا وإا ادبر مفيد. 
ئيأث جيأدون هأذا العأدد مصأدقا ملأا واالستيقان: قوة اليقني، جالسني والتاء جيه للم الغة. واملع : ليستيقنوا صدق القأرآن  

 يف  ت ه. 
واملراد ب(الذين أواوا ال تاب) الي ود ئني ي لغ م ما يف القرآن منت م م ما يف  ت  م أو أخ ارهم. ج ان الي ود يرتددون  

 علق م ة يف التجارة ويرتدد علي م أهم م ة للم ة يف خيرب وقريظأة وي أرب جيسأل  بعضأ م بعضأا عمأا يقأو  حممأد صألق
هللا عليه وسلم ويود امل ر ون لو جيدون عنأد الي أود مأا ي أذبون بأه أخ أار القأرآن ول أن ذلأك مل جيأدوه ولأو ووأدوه ل أان 

 أيسر ما يطعنون به يف القرآن. 
واالستيقان من شانه أن يعق ه اإلهان إذا صادف عقال بريئا من عوارا ال فر  ما وق  لع د هللا بن سالم وقأد ال يعق أه  

ن مل ابرة أو ئسد أو إشفاق من جوات واه أو ما   ما  ان شلن     من الي ود الذين قا  هللا جي م  يعرجونه  ما اإلها
 يعرجون أبناءهم وإن    ا من م لي تمون احلق وهم يعلمون  ولذلك اقتصرت الية علق ئصو  االستيقان هلم. 

من الي ود يانس من أصحاب النيب صلق هللا عليه وسألم هأم  رو  الرتمذي بسنده إا وابر بن ع د هللا قا : قا  انس 
يعلأأم ن أأي م عأأدد خزنأأة النأأارف. قأأالوا: ال نأأدري ئأأىت نسأأل  ن ينأأا. ججأأاء روأأم إا النأأيب جقأأا : اي حممأأد غلأأب أصأأحاب م 

 نأدري ئأأىت اليأوم، قأا : وغ غل أأوا قأا  سأألهلم الي أود: هأم يعلأأم ن أي م عأأدد خزنأت النأأار، قأا : جمأا قأأالواف قأا : قأأالوا ال
نسل  ن ينا، قا : أجغلب قوم سئلوا عما ال يعلمونف جقالوا: قالوا ال نعلم ئأىت نسأل  ن ينأا إا أن قأا  وأابر: جلمأا وأاءوا 
قالوا: اي أاب القاسم  م عدد خزنه و نمف قا . ه ذا وه ذا يف مرة ع رة ويف مأرة ع أرة ويف مأرة اسأ   اشأارة ايصأاب   

هذا ما يلجقء إا اعت ار هذه الية انزلة ابملدينة  مأا روي عأن قتأادة ين املراوعأة بأني امل أر ني  قالوا: نعم إخل. وليس يف
 والي ود يف أخ ار القرآن مللوجة من وقت  ون النيب صلق هللا عليه وسلم يف م ة. 

 يأة امجأا ، ج يأل قا  أبو ب ر ابن العريب يف العارضة: ئديث وابر صأحي( واليأة الأيت جي أا (علي أا اسأعة ع أر) م  
اقو  الي ود هذا ويدعوهم النأيب للجأواب وذلأك  أان ابملدينأة، جيحتمأم أن الصأحابة قأالوا: ال نعلأم، يهنأم مل ي ونأوا قأرأوا 
الية وال  انت انت رت عندهم  أي يهنم  انوا مأن اينصأار الأذين مل يتلقأوا هأذه اليأة مأن سأورة املأدثر ل عأد ع أد نزوهلأا 

وا جيتمعون ابلي ود ويسلهلم الي ود هم اينصار. قا : ومتمم أن الصحابة مل ه ن م ين يعينوا أن التسعة ص ة والذين  ان
ع ر هم اخلزنة دون أن يعين م هللا ئأىت صأرح بأه النأيب صألق هللا عليأه وسألم اه. جقأد ظ أر مصأداق قولأه اعأاا (ليسأتيقن 

 الذين أواوا ال تاب) بعد سنني من وقت نزوله. 
 (ويزداد الذين آمنوا إهاان) أهنم ال يؤمنون به يف مجلة ما يؤمنون به من الغيأب جيأزداد يف عقأوهلم وز أي يف وز يأات ومع  

ئقيقيأأة إهانأأه ابلغيأأب، ج أأي زايدة  ميأأة ال  يفيأأة ين ئقيقأأة اإلهأأان التصأأديق واجلأأزم وذلأأك ال يق أأم الأأزايدة، وص أأم هأأذا 
 ان من أقوا  ال تاب والسنة وأقوا  سلل ايمة. ي ون أتويم  م ما ورد يف زايدة اإله
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وقوله (وال يراتب الذين أواوا ال تاب واملؤمنون) عطل علق (ليستيقن الذين أواوا ال تأاب واملؤمنأون)، أي لينتفأي عأن م  
ملؤمنون الريأب جأال اعأأرتوهم شأ  ة مأن بعأأد علمأه ينأه إيقأأان عأن دليأم. وإن  أأان الفريقأان يف العمأم بعلم أأم متفأاواني، جأأا

 علموا وعملوا، والذين أواوا ال تاب علموا وعاندوا ج ان علم م ئجة علي م وئسرة يف نفوس م. 
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واملقصود من ذ ره التم يد لذ ر م أابرة الأذين يف قلأومم مأرا وال أاجرين يف سأوء ج م أم هلأذه العأدة   يأدا ابلتعأريض   

ب الأأذين أواأأوا ال تأأاب واملؤمنأأون) شأأعر الأأذين يف قلأأومم مأأرا وال أأاجرون أبهنأأم ملأأا ق أأم التصأأري(، ينأأه إذا قيأأم (وال يأأرات
اراتبوا يف ذلأك جقأد  أانوا دون مرا أة الأذين أواأوا ال تأاب يهنأم ال ينأازعون يف أن الأذين أواأوا ال تأاب أروأ( مأن م عقأوال 

أراد هللا مذا م ال)، أي ليقولوا هذا القأو   وأسد قوال، ولذلك عطل عليه (وليقو  الذين يف قلومم مرا وال اجرون ماذا
 إعرااب عما يف نفوس م من الطعن يف القرآن غ  عاملني بتصديق الذين أواوا ال تاب. 

 والالم الم العاق ة م م اليت يف قوله اعاا (جالتقطه آ  جرعون لي ون هلم عدوا وئزان).  
  صأألق هللا عليأأه وسألم، وهأأؤالء هأم الأأذين مل يزالأوا يف اأأردد بأأني أن واملأرا يف القلأأوب: هأو سأأوء النيأة يف القأأرآن والرسأو  

يسلموا وأن ي قوا علق ال رك م م ايخنس بن شريق والوليد بن املغ ة، وليس املراد ابلأذين يف قلأومم مأرا املنأاجقون ين 
 املناجقني ما ظ روا إال يف املدينة بعد اهلجرة والية م ية. 

تف ام إن أأأأاري جأأأأ ن (مأأأأا) اسأأأأتف امية، و(ذا) أصأأأأله اسأأأأم إشأأأأارة جأأأأ ذا وقأأأأ  بعأأأأد (مأأأأا) أو (مأأأأن) و(مأأأأاذا أراد هللا) اسأأأأ 
االستف اميتني أجاد مع  الذي، جي ون اقديره: ما ايمر الأذي أراده هللا مأذا ال أالم يف ئأا  أنأه م أم، واملعأ : مل يأرد هللا 

ر أن ي ون هللا قا  ذلأك، واملعأ : مل يأرد هللا العأدد املم أم بأه هذا العدد املم م به، وقد    بنفي إرادة هللا العدد عن إن ا
ج نأأوا بنفأأي إرادة هللا وصأأل هأأذا العأأدد عأأن ا أأذي  م أن ي أأون هأأذا العأأدد مواجقأأا للواقأأ  يهنأأم ينفأأون جا داأأه وإمنأأا أرادوا 

 ا ذيب أن ي ون هذا وئيا من عند هللا. 
 واإلشارة مذا إا قوله (علي ا اسعة ع ر).  
 ال) منصوب علق احلا  من هذا، وامل م: الوصأل، أي مأذا العأدد وهأو اسأعة ع أر، أي مأا الفا أدة يف هأذا العأدد و(م 

 دون غ ه م م ع رين. 
 وامل م: وصل احلالة العجي ة، أي ما وصفه من عدد خزنة النار  قوله اعاا (م م اجلنة اليت وعد املتقون) الية.  
  (وأما الذين  فروا جيقولون ماذا أراد هللا مذا م ال) يف سورة ال قرة. واقدم نظ  هذا عند قوله اعاا 
( ذلك يضم هللا من شاء وي دي من ي اء) اسم اإلشارة عا د إا ما اضمنه ال الم املتقأدم مأن قولأه (ليسأتيقن الأذين  

  احلاصم للذين يف قلأومم مأرا أواوا ال تاب) إا قوله (م ال) بتلويم ما اضمنه ال الم، ابملذ ور، أي م م ذلك الضال
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ولل اجرين، واحلاصم للذين أواوا ال تاب بعد أن اسأتيقنوا جلأم يؤمنأوا يضأم هللا مأن ي أاء أن يضأله مأن ع أاده، م أم ذلأك 
 اهلد  الذي اهتداه املؤمنون جزادهم إهاان م  إهاهنم ي دي هللا من ي اء. 

هأو اصأرف هللا اعأاا خبلأق أسأ اب ايئأوا  العارضأة لل  أر، إا املعأ  والغرا من هذا الت  يه اقريب املعأ  املعقأو  و   
 احملسوس املعروف يف واقعة احلا ، اعليما للمسلمني وان ي ا للنظر يف حتصيم ما ينف  نفوس م. 

رادة وووه ال  ه هو الس  ية يف اهتداء من ي تدي وضال  من يضأم، يف أن  أال مأن امل أ ه وامل أ ه بأه وعلأه هللا سأ  ا وإ 
حل مة اقتضاها علمه اعاا جتفاوت الناس يف مأد  إج أام م جيأه بأني م تأد ومأراتب خمتلأل املرا أة يف ري أه، وم أابر  أاجر 

 وسيء ج م  اجر. 
وهأأذه ال لمأأة عظيمأأة يف اخأأتالف القأأي العقأأو  للحقأأا ق وانتفأأاع م مأأا أو ضأأده حبسأأب اخأأتالف قأأرا ح م وج أأوم م  

صواب إا م له، أو من اردد واضطراب إا م له، أو مأن ئنأق وعنأاد إا م لأه، جأانطو  وارا يب و اليم املتسلسلة من 
 الت  يه من قوله ( ذلك) علق أئوا  وصور    ة اظ ر يف اخلارج. 

وإسأناد اإلضأأال  إا هللا اعأاا ابعت أأار أنأه مووأأد ايسأ اب ايصأألية يف اجلأ الت، واقت أأاس ايهأواء وارا أأاط أئأوا  العأأامل  
بأأ عض، ودعأأوة اين يأأاء والصأألحاء إا اخلأأ ، ومقاومأأة أهأأة الضأأال  لتلأأك الأأدعوات. الأأك ايسأأ اب الأأيت دلأأت  بعضأأ ا

ابلضالني إا ضالهلم وابمل تدين إا هداهم. و م من خلق هللا. جما علق اينفس املريدة اخلأ  والنجأاة إال التعأرا يئأد 
 ما ا تس ت).  امل يعني بعد التجرد والتدبر (هلا ما  س ت وعلي ا

 وم يئة هللا يف ذلك اعلق علمه بسلوك امل تدين والضالني.  
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وحمأأم ( أأذلك) نصأأب ابلنيابأأة عأأن املفعأأو  املطلأأق ين اجلأأار واجملأأرور هنأأا صأأفة ملصأأدر حمأأذوف دلأأت عليأأه الصأأفة،   

اهلأدي. ولأيس هأذا مأن ق يأم قولأه اعأاا والتقدير: يضم هللا من ي اء وي دي من ي اء إضالال وهداي و ذلك اإلضال  و 
 (و ذلك وعلنا م أمة وسطا). 

وقدم وصل املفعو  املطلق لالهتمأام مأذا الت أ يه ملأا يرشأد إليأه مأن افصأيم عنأد التأدبر جيأه، وئصأم مأن اقدهأه حمسأن  
 اجلم    التقسيم إذ واء اقسيمه بقوله (يضم هللا من ي اء وي دي من ي اء). 

ربأأك إال هأأو)  لمأأة وامعأأة إلبطأأا  التحرصأأات الأأيت يتحرصأأ ا الضأأالون ومرضأأق القلأأوب عنأأد مسأأا  (ومأأا يعلأأم ونأأود  
ايخ ار عن عامل الغيب وأمور الخرة من وو: ما هذا به أبو و أم يف أمأر خزنأة و أنم ي أمم ذلأك وغأ ه، جلأذلك  أان 

 هلذه اجلملة ئ م التذييم. 
  هنا للمحلوقات اليت وعل ا هللا لتنفيذ أمره مل امت ا اجلنود يف انفيذ واجلنود: مج  وند وهو اسم جلماعة اجليش واستع 

 املراد. 
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وإضاجة رب إا ضم  النيب صلق هللا عليه وسلم إضاجة ا ريل، واعريض أبن من شلن الك اجلنود أن بعض ا ي ون به  
وصأفايا وخصا صأ ا بقرينأة املقأام، جأ ن  نصر النيب صلق هللا عليأه وسألم. ونفأي العلأم هنأا نفأي للعلأم التفصأيلي أبعأدادها

 العلم بعدد خزنة و نم قد ئصم للناس اعالم من هللا ل ن م ال يعلمون ما وراء ذلك. 
[) وجيأه معأان   أ ة أعالهأا أن ي أون هأذا اتمأة لقولأه (ومأا وعلنأا عأديم إال جتنأة للأذين  31(وما هي إال ذ ر  لل  ر  

ة ايسألوب احل أأيم، أي أن النأاج  ل أم أن اعلمأأوا أن اخلأرب عأن خزنأأة النأار أبهنأأم  فأروا) علأق أن ي أأون وأاراي علأق طريقأأ
اسأأعة ع أأر جا داأأه أن ي أأون ذ أأر  لل  أأر ليتأأذ روا دار العقأأاب بتوصأأيل بعأأض صأأفايا ين يف ذ أأر الصأأفة عأأوان علأأق 

ية ومأراء ابلسأؤا  عأن زايدة استحضار املوصوف، جغرا القرآن الذ ر ، وقد اختذه الضأالون ومرضأق القلأوب هلأوا وسأحر 
 وعل م اسعة ع ر ومل مل ي ونوا ع رين أو مهت أو آالجا. 

 وضم  (هي) علق هذا الووه راو  إا (عديم).  
 وجيوز أن يرو  الضم  إا ال الم السابق وأتنيث ضم ه لتلويله ابلقصة أو الصفة أو الايت القرآنية.  
 . واملع : نظ  املع  علق االئتما  ايو  
 ومتمم أن يرو  إا (سقر) وإمنا ا ون (ذ ر ) ابعت ار الوعيد ما وذ ر أهواهلا.  
 والقصر متووه إا مضاف حمذوف يد  عليه السياق اقديره: وما ذ رها أو وصف ا أو وو ذلك.  
 دة بعض ا. ومتمم أن يرو  ضم  هي إا (ونود ربك) واملع  املع ، والتقدير التقدير، أي وما ذ رها أو ع 
ووأأوز الزوأأاج أن ي أأون الضأأم  راوعأأا إا انر الأأدنيا، أي أهنأأا اأأذ ر النأأاس بنأأار الخأأرة، يريأأد أنأأه مأأن ق يأأم قولأأه اعأأاا  

 (أجرأيتم النار اليت اورون أأنتم أن لاه شجريا أم ون املن ئون ون وعلناها اذ رة). وجيه حمسن االستحدام. 
  للناس ليعلموا غ  هللا عن ايعوان واجلند جال يظلوا يف استقال  اسعة ع أر لأاه   أرة وقيم املع : وما عديم إال ذ ر  

أهم النار  وإمنا محلت الية هذه املعاين حبسن موقع ا يف هأذا املوضأ  وهأذا مأن بالغأة نظأم القأرآن. ولأو وقعأت أثأر قولأه 
من اإلعجاز صواق  مجم القرآن  ما يف املقدمة (لوائة لل  ر) لتمحض ضم  (وما هي إال ذ ر ) للعود إا سقر، وهذا 

 العاشرة من مقدمات هذا التفس . 
 وبني لف  ال  ر املذ ور هنا ولف  ال  ر املتقدم يف قوله (لوائة لل  ر) لتجنيس التام.  
اا ( أال) ( أأال) ئأأرف رد  وإبطأأا . والغالأب أن يقأأ  بعأأد  أأالم مأن مأأت لم وائأأد أو مأأن مأت لم وسأأام  م أأم قولأأه اعأأ 

(قا  أصحاب موسق إان ملدر ون قا   ال إن معي ريب سي دي ) جيفيد الرد  عما اضمنه ال الم احمل ي ق له. ومنه قولأه 
اعاا ( ال سأن تب مأا يقأو ) يف سأورة مأرمي، وجيأوز اقدهأه علأق ال أالم إذا أريأد التعجيأم ابلأرد  والت أويق إا مسأا  مأا 

ملا ق له من قوهلم: ج ذا أراد هللا مذا م ال، جي ون مأا بين مأا اعرتاضأا وي أون قولأه  بعده، وهو هنا حمتمم ين ي ون إبطاال
(والقمر) ابتداء  الم جيحسن الوقوف علق ( أال). ومتمأم أن ي أون ئأرف إبطأا  مقأدما علأق ال أالم الأذي بعأده مأن 

مون قولأأه (نأأذيرا لل  أأر)، أي مأأن قولأأه (إهنأأا إلئأأد  ال أأرب نأأذيرا لل  أأر) واقأأدمي اهتمأأام إلبطأأا  مأأا جيأأيء بعأأده مأأن مضأأ
 ئق م أن ينتذروا ما جلم ينتذر أ  رهم علق وو مع  قوله (وأىن له الذ ر ) جيحسن أن اوصم يف القراءة صا بعدها. 
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 4629صفحة : 

 
[ ملأأن شأأاء 36[ نأأذيرا لل  أأر 35[ إهنأأا إئأأد  ال أأرب 34[ والصأأ ( إذا أسأأفر 33[ والليأأم إذ أدبأأر 32(والقمأأر   

[) الأأواو املفتأأت( مأأا هأأذه اجلملأأة واو القسأأم، جيأأوز أن ي أأون اأأذييال ملأأا ملأأا ق لأأه مؤ أأدا ملأأا 37م أن يتقأأدم أو يتأألخر مأأن 
أجاداه ( ال) من اإلن ار واإلبطأا  ملقأالت م يف شألن عأدة خزنأة النأار، جت أون مجلأة (إهنأا إلئأد  ال أرب) اعلأيال لإلن أار 

 أأد إا (سأأقر) أي هأأي وأأديرة أبن يتأأذ ر مأأا جلأأذلك  أأان مأأن مل يتأأذ ر مأأا الأأذي أجاداأأه ( أأال) وي أأون ضأأم  (إهنأأا) عا
 ئقيقا ابإلن ار عليه وردعه. 

ومجلة القسم علق هذا الووه معرتضة واعليل ا، ومتمأم أن ي أون القسأم صأدرا لل أالم الأذي بعأده ومجلأة (إهنأا إلئأد   
ايهأأوا ، جأأال لأأزي يف معأأاد ضأأم  (إهنأأا) مجيأأ  ال أأرب) وأأواب القسأأم والضأأم  راوأأ  إا (سأأقر)، أي أن سأأقر يعظأأم 

 االئتماالت اليت ورت يف ضم  (وما هي إال ذ ر ). 
وهأذه ثالثأة أهأان لأزايدة التل يأد جأ ن التل يأد اللفظأي إذا أ أد ابلت أرار ي أرر ثأالث مأرات غال أا، أقسأم صحلأوق عظأأيم،  

 وحبالني عظيمني من آاثر قدرة هللا اعاا. 
ابلقمر وابلليم إذ أدبر والص ( إذا أسفر: أن هذه ال الثة اظ ر ما أنوار يف خال  الظأالم جناسأ ت ئأايل ومناس ة القسم  

اهلدي والضال  من قوله ( ذلك يضم هللا من ي اء وي دي من ي اء) ومن قوله (ومأا هأي إال ذ أر  لل  أر) جفأي هأذا 
 ن حبا  اخرتاق النور يف الظلمة. القسم الوي( إا   يم ئا  الفريقني من الناس عند نزو  القرآ

 وإدابر الليم: اقرتاب اقضيه عند الفجر، وإسفار الص (: ابتداء ظ ور ضوء الفجر.  
و م من (إذ) و(إذا) واقعان امسي زمان منتص ان علق احلا  من الليم ومن الص (، أي أقسأم بأه يف هأذه احلالأة العجي أة  

هللا ظلمأات ال فأر بنأور اإلسأالم قأا  اعأاا ( تأاب أنزلنأاه إليأك لتحأرج النأاس مأن الدالة علق النظام احمل م املت ابه حملأو 
 الظلمات إا النور). 

 وقد أوريت مجلة (إهنا إلئد  ال رب) قر  امل م.  
ومع  (إئد ) أهنا املتوئدة املتميزة من بني ال رب يف العظم ال نظأ  هلأا  مأا يقأا : هأو أئأد الروأا  ال يأراد: أنأه وائأد  

مأأن م، بأأم يأأراد: أنأأه متوئأأد جأأي م ابرز ظأأاهر،  مأأا اقأأدم يف قولأأه (ذرين ومأأن خلقأأت وئيأأدا). ويف امل أأم  هأأذة إئأأد  
 ئظيات لقمان  . 

وقرأ انج  ومحزة وئفص ويعقوب وخلل (إذ أدبر) بس ون ذا  (إذ) وبفت(  زة (أدبر) وإسأ ان دالأه، أقسأم ابلليأم يف   
ددة  ضي وحتضر واستق م، جلي زمأن اعتأرب مع أا ج أي ئقيقأة أبن يقسأم ب وهنأا ئالة إدابره اليت مضت وهي ئالة متج

جيه، ولذلك أقسم ابلص ( إذا أسفر م  اسم الزمن املستق م. وقأرأه ابأن   أ  وابأن عأامر وأبأو عمأرو وأبأو ب أر عأن عاصأم 
امل ملأة مأن دبأر علأق أنأه جعأم وال سا ي وأبو وعفر (إذا دبر) بفأت( الأذا  املعجمأة مأن (إذا) بعأدها ألأل، وبفأت( الأدا  

مضي قرد ، يقا : دبر: صع  أدبر، ومنه وصفه ابلدابر يف قوهلم:أمس الدابر،  ما يقا : ق م صع  أق أم، جي أون القسأم 
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ابحلالة املستق لة من إدابر الليم بعد نزو  الية، علق وزان (إذا أسفر) يف قراءة اجلمي ، و م ذلك مستقيم جقد ئصم يف 
 انج  ومواجقيه افنن يف القسم. قراءة 

وال أأرب: مجأأ  ال أأرب  يف نوع أأا، مجعأأوه هأأذا اجلمأأ  علأأق غأأ  قيأأاس اببأأه ين جعلأأق ئق أأا أن لمأأ  مجأأ  سأأالمة علأأق   
 ربايت، وأما بنية جعم ج هنا مج  ا س  لفعلة  غرجة وغرف، ل ن م محلوا املؤنث ابيلل علق املؤنث ابهلاء يهنم أتولأوه 

مصي ة العظيمة ومل يعتربوه اخلصلة املوصوجة ابل رب، أي أن ق اي رب جلذلك وعلوا ألل التلنيث اليت جيه صنزلة صنزلة اسم لل
 هاء التلنيث ججمعوه  جم  املؤنث ابهلاء من وزن جعلة ومل يفعلوا ذلك يف أخوااه م م عظمق. 

  ئا  إنذارها لل  ر و فق ما نذيرا. وانتصب (نذيرا) علق احلا  من ضم  (إهنا)، أي إهنا لعظمق العظا م يف 
والنذير: املنذر، وأصله وصل ابملصدر ين (نذيرا) واء يف املصادر  ما واء الن  ، واملصدر إذا وصل بأه أو أخأرب بأه  

 يلزم اإلجراد والتذ  ، وقد   ر الوصل ب(النذير) ئىت صار صنزلة االسم للمنذر. 
   
 

 4630صفحة : 
 
مأأن م أن يتقأأدم أو يتأألخر) بأأد  مفصأأم مأأن قمأأم مأأن قولأأه (لل  أأر)، وأعيأأد ئأأرف اجلأأر مأأ  ال أأد   وقولأأه (ملأأن شأأاء  

للتل يد  قوله اعاا (قا  الذين است ربوا للذين استضعفوا ملن آمن من م)، وقوله (إن هو إال ذ ر للعاملني ملن شاء من م 
: إهنا نذير ملن شاء أن يتقدم إا اإلهان واخلأ  لينتأذر مأا، أن يستقيم) وقوله اعاا (ا ون لنا عيدا يولنا وآخران). واملع 

وملأن شأأاء أن يتألخر عأأن اإلهأان واخلأأ  جأال يرعأأوي بنأذاريا ين التقأأدم م أي إا و أأة ايمأام ج أألن املحاطأب ه أأي إا 
و(يتألخر) لظ أوره  و ة الداعي إا اإلهان وهو  ناية عن ق و  مأا يأدعو إليأه، وبع سأه التألخر، جحأذف متعلأق (يتقأدم)

 من السياق. 
وجيوز أن يقدر: ملن شاء أن يتقدم إلي ا، أي إا سقر ابإلقدام علأق ايعمأا  الأيت اقدمأه إلي أا، أو يتألخر عن أا بتجنأب  

 ما من شلنه أن يقربه من ا. 
يه لتفريطه علق وو قو  واعليق (نذيرا) بفعم امل يئة إنذار ملن ال يتذ ر أبن عدم اذ ره انشئ عن عدم م يئته جت عته عل 

 امل م  يداك أو تا وجوك نفخ  ، وقد اقدم يف سورة املزمم قوله (إن هذه اذ رة جمن شاء اختذ إا ربه س يال). 
 ويف ضم  (من م) التفات من الغي ة إا اخلطاب ين مقتضق الظاهر أن يقا : ملن شاء من م، أي من ال  ر.  
[ مأأأا 41[ عأأأن اجملأأأرمني 40[ يف ونأأأات يتسأأأاءلون 39أصأأأحاب اليمأأأني  [ إال38( أأأم نفأأأس صأأأا  سأأأ ت رهينأأأة  

[ 45[ و نأا  أوا مأ  اخلا ضأني 44[ ومل نأك نطعأم املسأ ني 43[ قالوا مل نك مأن املصألني 42سل  م يف سقر 
[) استئناف بياين للسام  عقىب 48[ جما انفع م شفاعة ال اجعني 47[ ئىت أاتان اليقني 46و نا ن ذب بيوم الدين 

الختيار الذي يف قوله (ملن شاء مأن م أن يتقأدم أو يتألخر) أي  أم إنسأان رهأن صأا  سأب مأن التقأدم أو التألخر أو غأ  ا
 ذلك ج و علق نفسه بص ة لي سب ما يفضي به إا النعيم أو إا اجلحيم. 
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 ورهينة: خرب عن ( م نفس) وهو صع  مرهونة.  
ين، وقأد يطلأق علأق املالزمأة واملقارنأة، ومنأه: جرسأا رهأان، و أال املعنيأني يصأ( والرهن: الواثق واحل س ومنأه الأرهن يف الأد 

احلمأم عليأه هنأا علأق اخأتالف احلأا ، وإمنأا ي أون الأرهن لتحقيأق املطال أة حبأق خي أق أن يتفلأت مأن احملقأوق بأه، جأالرهن 
ان لأأئال خيأأيس القأأوم ب أأروط م أأعر ابيخأأذ ابل أأدة ومنأأه رهأأا ن احلأأرب الأأذين أيخأأذهم الغالأأب مأأن القأأوم املغلأأوبني ضأأما

 الصل( وئىت يعطوا دايت القتلق جي ون االنتقام من الرها ن. 
ومذا ي ون قوله ( م نفس) مرادا به خصوص أنفس املنذرين من ال  ر ج و من العام املراد بأه اخلصأوص ابلقرينأة، أي   

 قرينة ما اعطيه مادة رهينة من مع  احل س وايسر. 
  للس  ية. وال اء للمصائ ة ال 
 وظاهر هذا أنه  الم منصل وليس خبصوص يديد أهم ال ر.  
ورهينة: مصدر بزون جعيلة  ال تيمة ج و من املصادر املقرتنة ماء   اء التلنيث م م الفعولة والفعالة، وليس هو من ابب  

صع  مفعو  يستوي جيه املأذ ر جعيم الذي هو وصل صع  املفعو  م م قتيلة، إذ لو قصد الوصل لقيم رهني ين جعيال 
 واملؤنث إذا ور  علق موصوجه  ما هنا، واإلخ ار ابملصدر للم الغة علق ئد قو  مسور بن زايدة احلارثي:          

أبعد الذي ابلنعل نعل  وي ب                      رهينة رمس ذي اراب ووند  أال اراه أث أت اهلأاء يف صأفة املأذ ر   
 مووب للتلنيث. وإال ملا  ان 

 واالست ناء يف قوله (إال أصحاب اليمني) است ناء منقط .  
وأصحاب اليمني هم أهم اخل  وعلت عالمايم يف احل ر جب ات اليمني يف مناولة الصحل ويف موقل احلسأاب وغأ   

 أر ال مأيط مأا وصأفنا ذلك. جاليمني هو و ة أهم ال رامة يف االعت ار  ج ة هني العر  أو هني م ان القأدس يأوم احل
 ووعلت عالمة أهم ال ر ال ما  يف اناو  صحل أعماهلم ويف مواقف م وغ  ذلك. 

وقولأه (يف ونأأات) جيأأوز أن ي أون متعلقأأا بقولأأه (يتسأأاءلون) قأدم لالهتمأأام، و(يتسأأاءلون) ئأا  مأأن (أصأأحاب اليمأأني)  
 وهو مناط التفصيم الذي ويء يوله ابالست ناء املنقط . 

أن ي أأون يف ونأأات خأأرب م تأأدأ حمأأذوف اقأأديره: هأأم يف ونأأات. واجلملأأة اسأأتئناف بيأأاين ملضأأمون مجلأأة االسأأت ناء وجيأأوز  
 وي ون يتساءلون ئاال من الضم  احملذوف. 

   
 

 4631صفحة : 
 
ومع  (يتساءلون) جيوز أن ي ون علق ظاهر صيغة التفاعم للداللة علق صدور الفعم من وان ني، أي يسل  أصحاب   
ليمني بعض م بعضا عن شلن اجملرمني، وا ون مجلة (ما سل  م يف سقر) بياان جلملأة (يتسأاءلون). وضأم  اخلطأاب يف ا
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قوله (سل  م) يؤذن صحذوف. والتقدير: جيسللون اجملرمني ما سل  م يف سقر، وليس التفاات، أو يقو  بعأض املسأؤولني 
 قر. يصحامم ووااب لسا لي م قلنا هلم: ما سل  م يف س

وجيوز أن ا ون صيغة التفاعم مسأتعملة يف معأ  ا ريأر الفعأم أي ي  أر سأؤا   أم أئأد مأن م سأؤاال مت أررا أو هأو مأن  
 اعداد السؤا  يوم اعداد السا لني. 

قأا  الزخم أري يف افسأ  قولأه اعأاا (وااقأوا هللا الأذي اسأأاءلون بأه) يف أو  سأورة النسأاء:  هأو  قولأك اأداعينا  . ونقأأم  
أيضأأا أنأأه قأأا  هنأأا  إذا  أأان املأأت لم مفأأردا يقأأا : دعأأوت، وإذا  أأان املأأت لم متعأأددا يقأأا : اأأداعينا، ونظأأ ه، رميتأأه،  عنأأه

وارامينا. ورأيت اهلال  واراءيناه وال ي ون هذا افاعال من اجلان ني  اه. ذ ره صائب ال  أاف يف سأورة النسأاء، أي هأو 
  ون مفعو  يتساءلون حمذوجا يد  عليه قوله عن (اجملرمني). جعم من وانب وائد ذي عدد    ف وعلق هذا ي

والتقأأدير: يتسأأاءلون اجملأأرمني عأأأن م، أي عأأن سأأ ب ئصأأوهلم يف سأأأقر، ويأأد  عليأأه بيأأان مجلأأأة (يتسأأاءلون) جبملأأة (مأأأا  
 سل  م يف سقر)، ج ن ما سل  م يف بيان للتساة . 

ك العقد، واستع  هنأا للأزج مأم، واقأدم يف سأورة احلجأر وأصم مع  سل ه أدخله ينب أوزاء شيء ئقيقة ومنه واء سل 
قولأأه اعأأاا ( أأذلك نسأأل ه يف قلأأوب اجملأأرمني) ويف قولأأه (نسأأل ه عأأذااب صأأعدا) يف سأأورة اجلأأن. واملعأأ : مأأا زج ب أأم يف 

 سقر. 
نوا علمأوه يف ج ن  ان السؤا  علق ئقيقته واالستف ام مستعمال يف أصم معناه  ان ال اعث علق السؤا : إما نسيان  أا 

الدنيا من أس اب ال واب والعقاب جي قق عموم يتسأاءلون الراوأ  إا أصأحاب اليمأني وعمأوم اجملأرمني علأق ظأاهره، ج أم 
من أصحاب اليمني ي رف علق اجملأرمني مأن أعأايل اجلنأة جيسألهلم عأن سأ ب ولأوو م النأار جيحصأم وأوامم وذلأك إهلأام 

 به من أس اب جنايم با أصاب اجملرمني ويفرئوا بذلك.  من هللا ليحمده أهم اجلنة علق ما أخذوه
وإما أن ي ون سؤاال موو ا من بعض أصحاب اليمني إا انس  انوا يظنوهنم من أهم اجلنة جرأوهم يف النار من املناجقني  

قولأأه اعأأاا  أو املراأأدين بعأأد مأأوت أصأأحامم، جي أأون املأأراد أبصأأحاب اليمأأني بعضأأ م وابجملأأرمني بعضأأ م وهأأذا م أأم مأأا يف
(وأق م بعض م علق بعض يتساءلون قالوا إن م  نتم أتاأوان عأن اليمأني) الايت يف سأورة الصأاجات وقولأه جي أا (قأا  قا أم 

 من م إين  ان يل قرين يقو  أءنك ملن املصدقني) إا قوله (يف سواء اجلحيم). 
، أو التأأوبيخ جعمأأوم أصأأحاب اليمأأني وعمأأوم وإن  أأان السأأؤا  لأأيس علأأق ئقيقتأأه و أأان االسأأتف ام مسأأتعمال يف التنأأدمي 

 اجملرمني علق ئقيقته. 
وأوأاب اجملرمأأون بأأذ ر أسأ اب الأأزج مأأم يف النأار يهنأأم مأأا ظنأأوا إال ظأاهر االسأأتف ام، جأأذ روا أربعأة أسأأ اب هأأي أصأأو    

 اخلطااي وهي: أهنم مل ي ونوا من أهم الصالة جحرموا أنفس م من التقرب إا هللا. 
  ونوا من املطعمني املسا ني وذلك اعتداء علق ضعفاء الناس صنع م ئق م يف املا . وأهنم مل ي 
 وأهنم  انوا خيوضون خوا املع ود الذي ال يعدو عن أتييد ال رك وأذ  الرسو  صلق هللا عليه وسلم واملؤمنني.  
ا ما طريق اإلطناب املناسب ملقام التحسأر وأهنم  ذبوا ابجلزاء جلم يتطل وا ما ينجي م. وهذا  ناية عن عدم إهاهنم، سل و  

والتل أأل علأأق مأأا جأأات، ج أألهنم قأأالوا يان مل ن أأن مأأن املأأؤمنني ين أهأأم اإلهأأان اشأأت روا أبهنأأم أهأأم الصأأالة، وأبهنأأم يف 
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ورة أمواهلم ئق معلوم للسا م واحملروم، وأبهنم يؤمنأون ابلخأرة وبيأوم الأدين ويصأدقون الرسأم وقأد مجع أا قولأه اعأاا يف سأ
ال قرة (هد  للمتقني الذين يقيمون الصالة وبا رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون صا أنز  إليك وما أنز  من ق لك وابلخرة 

 هم يوقنون). 
وأصم اخلوا الدخو  يف املاء، ويستعار    ا للمحادثة املت ررة، وقد اشت ر إطالقه يف القرآن علق اجلدا  واللجاج غ   

عاا (جذرهم يف خوض م يلع ون) وغ  ذلك، وقد مج  اإلطالقني قوله اعأاا (وإذا رأيأت الأذين خيوضأون يف احملمود قا  ا
 آايانا جلعرا عن م ئىت خيوضوا يف ئديث غ ه). 

وابعت أأار قمأأو  ايسأأ اب ايربعأأة يف وأأأوامم جضأأال عأأن معأأ  ال نايأأة، مل ي أأأن يف اليأأة مأأا يأأد  للقأأا لني أبن ال فأأأار  
 فرو  ال ريعة. خماط ون ب

 ويوم الدين: يوم اجلزاء واجلزاء.  
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 واليقني: اسم مصدر يقن  فرح، إذا علم علما ال شك معه وال اردد.   
 وإايانه مستعار حلصوله بعد إن مل ي ن ئاصال، ش ه احلصو  بعد االنتفاء ابجمليء بعد املغيب.  
ا ن ذب به اثبت، جقوله (ئىت أاتان اليقني) علق هذا الووه غاية جلملة (ن أذب واملع : ئىت ئصم لنا العلم أبن ما  ن 

 بيوم الدين). 
ويطلق اليقني أيضا علق املوت ينه معلوم ئصوله ل م ئي جيجوز أن ي أون مأرادا هنأا  مأا يف قولأه اعأا  (وأع أد ربأك  

  اليت ق ل ا من قوله (مل نك من املصلني) إا (بيوم ئىت أيايك اليقني). جت ون مجلة (ئىت أاتان اليقني) غاية للجمم ايرب
 الدين). 

 واملع :  نا نفعم ذلك مدة ئياانا  ل ا.  
 ويف ايجعا  املضارعة يف قوله  مل نك، و وا، ون ذب  إيذان أبن ذلك ديدهنم ومتجدد من م طو  ئيايم.  
اء الز اة مسأتحق ئظأا مأن سأقر علأق مقأدار إضأاعته وعلأق ويف الية إشارة إا أن املسلم الذي أضا  إقامة الصالة وإيت 

 ما أراد هللا من معادلة ئسنااه وسيئااه، وظواهره وسرا ره، وق م ال فاعة وبعدها. 
 وقد ئرم هللا هؤالء اجملرمني ال اجرين أن انفع م ال فاعة جعسق أن انف  ال فاعة املؤمنني علق أقدارهم.  
ل أاجعني) إهأاء إا ث أوت ال أفاعة لغأ هم يأوم القيامأة علأق اجلملأة وافصأيل ا يف صأحاح ويف قوله (جمأا اأنفع م شأفاعة ا 

 ايخ ار. 
 وجاء (جما انفع م شفاعة ال اجعني) افري  علق قوله ( م نفس صا  س ت رهينة)، أي ج م دا مون يف االريان يف سقر.  
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[) افريأ  للتعجيأب مأن إصأرارهم 51مأن قسأورة [ جأرت 50[  ألهنم محأر مسأتنفرة 49(جما هلم عن التأذ رة معرضأني  
 علق اإلعراا علق ما جيه اذ رة علق قوله (وما هي إال ذ ر  لل  ر). 

ووأأأيء ابسأأأم التأأأذ رة الظأأأاهر دون أن يأأأؤاق بضأأأم ه وأأأو: أن يقأأأا : عن أأأا معرضأأأني، لأأأئال خيأأأتص اإلن أأأار والتعجيأأأب  
راض م عن  م اذ رة وأعظم ا اذ رة القرآن  ما هو املناسب اعراض م عن اذ رة اإلنذار بسقر، بم املقصود التعميم إلع

 لإلعراا قا  اعاا (إن هو إال ذ ر للعاملني). 
و(مأا هلأم) اسأتف ام مسأتعمم يف التعجيأب مأن غرابأة ئأاهلم حبيأث لأدر أن يسأتف م عن أا املسأتف مون وهأو قأاز مرسأم  

ير: مأأا ث أأت هلأأم، و(معرضأأني) ئأأا  مأأن ضأأم  (هلأأم)، أي بعالقأأة املالزمأأة، و(هلأأم) خأأرب عأأن (مأأا) االسأأتف امية. والتقأأد
 يستف م عن م يف هذه احلالة العجي ة. 

وار يأأب: مأأا لأأك ووأأوه، ال خيلأأو مأأن ئأأا  الحأأق بضأأم ه مفأأردة أو مجلأأة وأأو (مأأا لأأك ال أتمنأأا علأأق يوسأأل) يف سأأورة  
يأل حت مأون) يف سأورة الصأاجات وسأورة يوسل. وقوله اعاا (جما هلم ال يؤمنون) يف سأورة االن أقاق. وقولأه (مأا ل أم  

 القلم. (والتذ رة) متعلق ب(معرضني). 
 وش  ت ئالة إعراض م املتحيلة حبالة جرار محر انجرة با ينفرها.  
واحلمأأأر: مجأأأ  محأأأار، وهأأأو احلمأأأار الوئ أأأي، وهأأأو شأأأديد النفأأأار إذا أئأأأس بصأأأوت القأأأانص وهأأأذا مأأأن ا أأأ يه املعقأأأو   

 ابحملسوس. 
فأرة وسأأرعة السأ  واهلأأرب ابلأوئش مأأن محأر أو بقأر وئأأش إذا أئسسأن صأأا يره نأه  مأأا قأا  ل يأأد يف وقأد   أر وصأأل الن  

 ا  يه رائلته يف سرعة س ها بوئ ية حلق ا الصياد:          
جتووسأأت رز اينأأيس جراعأ أأأا                      عأأن ظ أأر غيأأب واينأأيس سأأقام ا وقأأد   أأر ذلأأك يف شأأعر العأأرب يف   

 اإلسالم  ما يف معلقة طرجة، ومعلقة ل يد، ومعلقة احلارث، ويف أراويز احلجاج ورةية ابنه ويف شعر ذي الرمة. اجلاهلية و 
والسأأني والتأأاء يف (مسأأتنفرة) للم الغأأة يف الوصأأل م أأم: اسأأت مم واسأأتجاب واسأأتعجب واستسأأحر واسأأتن ط، أي انجأأرة  

 نفارا قواي ج ي اعدو أبقصق سرعة العدو. 
ن عامر وأبو وعفر (مستنفرة) بفت( الفاء، أي استنفرها مستنفر، أي أنفرها، ج و مأن اسأتنفر املتعأدي صعأ  وقرأ انج  واب 

 أنفره. وبناء الفعم للنا ب يفيد اإلمجا    التفصيم بقوله (جرت من قسورة). 
 لس ب نفورها. وقرأها اجلم ور ب سر الفاء، أي استفرت هي م م: استجاب جي ون مجلة (جرت من قسورة) بياان  
ويف افس  الفحر عن أيب علي الفارسي قا  حممد بن سالم: سللت أاب سوار الغنوي و ان أعرابيا جصيحا جقلأت:  ألهنم  

محر ماذا جقا : مستنفرة: بفت( الفاء جقلت له: إمنا هو جرت من قسأورة. جقأا : أجأرتف قلأت: نعأم قأا : جمسأتنفرة إذن، 
 ج سر الفاء. 
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و(قسأورة) قيأم هأو اسأم مجأأ  قسأور وهأو الرامأي، أو هأأو مجأ  علأق خأالف القيأاس إذ لأأيس قيأاس جعلأم أن جيمأ  علأأق   

جعللأأة. وهأأذا أتويأأم مج أأور املفسأأرين عأأن ابأأن ع أأاس وع رمأأة وقاهأأد وغ  أأا جي أأون الت أأ يه وأأاراي علأأق مراعأأاة احلالأأة 
 امل  ورة يف  الم العرب. 

سد، وهذا مروي عن أيب هريرة وزيد بن أسلم وقا  ابن ع اس: إنه ايسد ابحل  ية، جي ون وقيم: القسورة مفرد، وهو اي 
اختالف قو  ابن ع اس اختالجا لفظيا، وعنه: أنه أن ر أن ي ون قسور اسم ايسد، جلعله أراد أنه ليس يف أصم العربيأة. 

أبيأات ذ أر جي أا ذلأك، وقأا  ابأن سأيده: القسأور وقد عده ابن الس  ي يف ايلفاظ الواردة يف القأرآن بغأ  لغأة العأرب يف 
ايسأد والقسأأورة  أأذلك، أن أأوه  مأأا قأأالوا: أسأأامة، وعلأأق هأأذا ج أو ا أأ يه م ت أأر حلالأأة إعأأراا خملأأوط برعأأب بأأا اضأأمنته 

 قوار  القرآن جاوتم  يف هذه اجلملة   يالن. 
  وإي ار لف  (قسورة) هنا لصالئيته للت  ي ني م  الرعاية علق الفاصلة. 
[) إضراب انتقايل لذ ر ئالة أخر  من أئوا  عنادهم إذ قا  أبأو 52(بم يريد  م امرئ من م أن يؤاق صحفا من رة  

و م وع د هللا بن أيب أمية وغ  ا من  فار قريش للنأيب صألق هللا عليأه وسألم: ال نأؤمن لأك ئأىت أييت إا  أم روأم منأا  
 أجانني ا ذي  م ابلقرآن أنه منز  من هللا.  تاب جيه من هللا إا جالن بن جالن، وهذا من 

ومج  (صحل) إما يهنم سللوا أن ي ون  م أمر أو هني أتيت الوائد من م يف شلن صحيفة ابمسأه و أانوا مجاعأة متفقأني  
 مج  لذلك ج لن الصحل مجيع ا واءت ل م امرئ من م. 

م مأا  تأب جي أا ومن أرة م الغأة يف من أورة. وامل الغأة واردة واملن رة: املفتوئة املقروءة أي ال ن تفي بصحيفة مطوية ال نعل 
علأأق مأأا يقتضأأيه جعأأم (ن أأر) اجملأأرد مأأن  أأون ال تأأاب مفتوئأأا واضأأحا مأأن الصأأحل املتعارجأأة. ويف ئأأديث الأأروم جن أأروا 

 التوراة. 
 هلم ذلك.  [) ( ال) إبطا  لظاهر  الم م ومرادهم منه ورد  عن ذلك، أي ال ي ون53( ال بم ال خياجون الخرة  
  أضرب علق  الم م ابطا  آخر حبرف اإلضراب جقا  (بم ال خياجون الخرة) أي ليس مأا قأالوه إال انصأال جلأو أنأز   

علي م  تاب ما آمنوا وهم الخياجون الخرة، أي ال يؤمنون ما ج   عن عدم اإلهان ابلخرة بعدم اخلوف من ا، يهنم لو 
 أن خياف عذاما إذا  انت إئالت م احلياة الخرة أصال لت ذي  م ابلقرآن. آمنوا ما خلاجوها إذ ال لن 

[ وما اذ رون إال أن ي اء هللا) ( أال) رد  اثن مؤ أد للأرد  الأذي ق لأه، أي 55[ جمن شاء ذ ره 54( ال إنه اذ رة  
 ال يؤاون صحفا من ورة وال يوزعون إال ابلقرآن. 

ؤاهلم أن انأز  علأي م صأحل من أرة، أبن هأذا القأرآن اأذ رة عظيمأة، وهأذا  قولأه ومجلأة (إنأه اأذ رة) اعليأم للأرد  عأن سأ 
اعاا (وقالوا لو أنز  عليه آايت من ربه قم إمنا الايت عنأد هللا وإمنأا أان نأذير م أني أو مل ي ف أم أان أنزلنأا عليأك ال تأاب 

هأو معلأوم مأن املقأام، ونظأا ر ذلأك   أ ة يف يتلق علي م إن يف ذلك لرمحة وذ ر  لقوم يؤمنأون). جضأم  (إنأه) للقأرآن، و 
 القرآن. وان   (اذ رة) للتعظيم. 
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وقوله (جمن شاء ذ ره) افري  علق أنه اذ رة ونظ ه قوله اعاا (إن هأذه اأذ رة جمأن شأاء اختأذ إا ربأه سأ يال) يف سأورة   
 املزمم. 

 جتذ روا. وهذا اعريض ابلرتغيب يف التذ ر، أي التذ ر طو  م يئت م ج ن شلمت  
والضم  الظاهر يف (ذ ره) جيوز أن يعود إا ما عاد إليه ضم  (إنه) وهو القرآن جي ون علق احلذف واإليصا  وأصله:  

 ذ ر به. 
وجيوز أن يعود إا هللا اعاا وإن مل يتقدم المسأه ذ أر يف هأذه الايت ينأه مستحضأر مأن املقأام علأق وأو قولأه (إن هأذه  

 إا ربه س يال).  اذ رة جمن شاء اختذ
وضأأم  (شأأاء) راوأأ  إا (مأأن)، أي مأأن أراد أن يتأأذ ر ذ أأر ابلقأأرآن وهأأو م أأم قولأأه آنفأأا (ملأأن شأأاء مأأن م أن يتقأأدم أو  

 يتلخر) وقوله يف سورة املزمم (جمن شاء اختذ إا ربه س يال). 
عي التلمأأم جيمأأا خيلصأأ م مأأن املؤاخأأذة وهأو إنأأذار للنأأاس أبن التأأذ ر ابلقأأرآن مصأأم إذا شأأاةوا التأأذ ر بأه. وامل أأيئة اسأأتد 

 علق التقص  وهم ال عذر هلم يف إ ا  ذلك، وقد اقدم يف سورة املزمم. 
 ومجلة (وما اذ رون ال أن ي اء هللا) معرتضة يف آخر ال الم إلجادة اعلم م مذه احلقيقة، والواو اعرتاضية.  
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روا ال يقأ  إال م أروطا ص أيئة هللا أن يتأذ روا. وقأد ا أرر هأذا يف القأرآن ا أررا ين أه واملع : أن اذ ر من شأاءوا أن يتأذ   

علق أنه ئقيقة واقعة  قوله (وما ا اةون إال أن ي اء هللا) وقا  هنأا ( أال إهنأا اأذ رة جمأن شأاء ذ أره) جعلمنأا أن للنأاس 
رب عن أا عنأد أهأم التحقيأق مأن املت لمأني ابل سأب  م يئة هي مناط الت اليل ال رعية واجلزاء يف الدنيا والخرة وهي املع

 ما ئققه ايشعري، وعند املعتزلة ابلقدرة احلادثة، و أا ع أاراتن متقاربتأان، وأن ه اعأاا امل أيئة العظمأق الأيت ال هانع أا 
 مان  وال يقسرها قاسر، ج ذا مل يتووه اعلق ا إا إرادة أئد ع اده مل مصم له مراد. 

هي املعرب عن ا ابلتوجيق إذا اعلقت اقدار الع د علق الداعية إا الطاعة وامت ا  الوصااي الرابنية، وابخلذالن  وهذه امل يئة 
إذا اعرضأأت برت أأه يف ضأأاللة الأأذي أوبقتأأه جيأأه آراةه الضأأالة وشأأ وااه اخل ي أأة املوبقأأة لأأه يف اإلعأأراا عأأن شأأرا   هللا ودعأأوة 

ا  الضال  واانرة س يم اخل  ل ص اه مسيت لطفأا م أم اعلق أا اهأان عمأر بأن رسله، وإذا اعلقت ابنت ا  الع د من أوئ
اخلطاب وصالئه بعد أن  ان يف عناد، وهذا أتويم قوله اعاا (جمن يرد هللا أن ي ديه ي رح صدره لإلسالم ومن يأرد أن 

 يضله جيعم صدره ضيقا ئروا  لمنا يصعد يف السماء). 
  بني أدلة ال ريعة املقتضية أن ايمر ه، وايدلة اليت اقتضت املؤاخذة علق الضأال ، وهذا ئاصم ما يتمحض من اجلم 

وأتويل ا اي رب يف قوله اعاا (وإن اص  م ئسنة يقولوا هذه من عند هللا وإن اص  م سيئة يقولوا هذا من عندك قأم  أم 
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ئسأأنة جمأأن هللا ومأأا أصأأابك مأأن سأأيئة جمأأن مأأن عنأأد هللا جمأأا هلأأؤالء القأأوم ال ي أأادون يفق أأون ئأأدي ا جمأأا أصأأابك مأأن 
 نفسك) وه يف خلقه سر وعم بين م وبني  ن ه ئجااب، ورمز إليه ابلوعد والوعيد ثوااب وعقااب. 

وقرأ انج  ويعقوب (وما اذ رون) ص ناة جوقية علق االلتفات، وقرأه اجلم ور بتحتية علق الغي ة، جاملع : أهنم يغلب علي م  
م الذ ر  مذه التذ رة إال أن ي اء هللا التوجيق هلم ويلطل مم جيحلق انقالاب يف سجية من ي اء اوجيقه االستمرار من عد

 واللطل به. وقد شاء هللا ذلك جيمن آمنوا ق م نزو  هذه الية ومن آمنوا بعد نزوهلا. 
شأأاء ذ أأره) اقويأأة للتعأأريض  [) مجلأأة واقعأأة يف موقأأ  التعليأأم ملضأأمون مجلأأة (جمأأن56(هأأو أهأأم التقأأو  وأهأأم املغفأأرة  

 ابلرتغيب يف التذ ر والتذ ر يفضي إا التقو . 
 جاملع : جعلي م ابلتذ ر وااقوا هللا اعاا ين هللا هو أهم التقو .  
واعريل وزأي اجلملة يف قوله (هو أهم التقو ) يفيد قصر مستحق انتقاء الع اد إايه علق هللا اعاا وأن غ ه ال يستحق  

 . ويتجنب غض ه  ما قا  (وهللا أئق أن خت اه). أن يتقق
جلمأأا أن ي أأون القصأأر قصأأرا إضأأاجيا للأأرد علأأق امل أأر ني الأأذين خي أأون غضأأب ايصأأنام ويطل أأون رضأأاها أو ي أأون قصأأرا  

ادعا يأأا لتحصيصأأه اعأأاا ابلتقأأو  ال املأأة احلأأق وإال جأأ ن بعأأض التقأأو  مأألمور مأأا  تقأأو  ئقأأوق ذوي ايرئأأام يف قولأأه 
(وااقوا هللا الذي اساءلون به وايرئام) وقد يقا : إن مأا ورد ايمأر بأه مأن التقأو  يف ال أريعة راوأ  إا اقأو  هللا، اعاا 

 وهذا من متممات القصر االدعا ي. 
 وأهم ال يء: مستحقه.  
 وأصله: أنه مالزم ال يء وخاصته وقرابته وزووه ومنه (جاسر أبهلك).  
فرة من خصا صه وأنه ئقيق أبن يغفر لفرط رمحته وسعة  رمه وإئسأانه ومنأه بيأت ال  أاف ومع  أهم املغفرة: أن املغ  

 يف سورة املؤمن:          
أال اي ارمحأأوين اي إلأأه حممأأأد                      جأأ ن مل أ أأن أهأأال جلنأأت لأأه أهأأم وهأأذا اعأأريض ابلتحأأريض للم أأر ني أن   

وه قا  اعاا (قم للذين  فأروا إن ينت أوا يغفأر هلأم مأا قأد سألل)، وابلتحأريض يقلعوا عن  فرهم أبن هللا يغفر هلم ما أسلف
للعصأاة أن يقلعأوا عأن الأذنوب قأا  اعأاا (قأم اي ع أادي الأذين أسأرجوا علأق أنفسأ م ال اقنطأوا مأن رمحأة هللا إن هللا يغفأر 

 الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرئيم). 
مالأك  أن رسأو  هللا صألق هللا عليأه وسألم قأا  يف هأذه اليأة قأا  هللا رو  الرتمذي عن سأ يم عأن اثبأت عأن أنأس بأن  

اعاا  أان أهم أن أاقق جمن ااقاين جلم جيعم معي إهلا جلان أهأم أن أغفأر لأه  قأا  الرتمأذي: ئسأن غريأب. وسأ يم لأيس 
 ابلقوي، وقد انفرد مذا احلديث عن اثبت. 
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اجلملة املعطوجة دون أن يقا : واملغفرة، إا اختالف املع  بني أهم ايو  وأهأم ال أاين  لإلشارة وأعيدت  لمة (أهم)يف  
 علق طريقة إعادة جعم وأطيعوا يف قوله اعاا (اي أي ا الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسو ). 

 بسم هللا الرمحن الرئيم  
 سورة القيامة  
  و تأب السأنة ب(سأورة القيامأة) لوقأو  القسأم بيأوم القيامأة يف أوهلأا ومل عنونت هذه السأورة يف املصأائل و تأب التفسأ 

 يقسم به جيما نز  ق ل ا من السور. 
 وقا  اللوسي: يقا  هلا (سورة ال أقسم)، ومل يذ رها صائب اإلاقان يف عداد السور ذات أ  ر من اسم.  
 وهي م ية ابالافاق.  
 سور القرآن. نزلت بعد سورة القارعة وق م سورة اهلمزة. وعدت احلادية وال الثني يف عداد نزو   
 وعدد آي ا عند أهم العدد من معظم ايمصار اسعا وثالثني آية، وعدها أهم ال وجة أربعني.  
  
 أغراض ا  
 اشتملت علق إث ات ال عث.  
 والتذ   بيوم القيامة وذ ر أشراطه.  
 يف الدنيا.  وإث ات اجلزاء علق ايعما  اليت عمل ا الناس 
 واختالف أئوا  أهم السعادة وأهم ال قاء وا رمي أهم السعادة.  
 والتذ   ابملوت وأنه أو  مرائم الخرة.  
 والزور عن إي ار مناج  احلياة العاولة علق ما أعد يهم اخل  من نعيم الخرة.  
عأن القيامأة أو أراد أن يعأرف ئقيقأة وقوع أا ويف افس  أبن عطية عن عمر أبن اخلطاب ومل يسنده: أنه قأا   مأن سأل   

 جليقرأ هذه السورة  . 
 وأدمج يف آايت  ال حترك به لسانك  إا (وقرأنه) يهنا يف أثناء نزو  هذه السورة  ما سيليت.  
[ بلأأق قأأادرين علأأق أن 3[ أمسأأب اإلنسأأان ألأأن جنمأ  عظامأأه 2[ وال أقسأأم ابلأنفس اللوامأأة 1(ال أقسأم بيأأوم القيامأأة  
[) اجتتاح السورة ابلقسم مؤذن أبن ما سيذ ر بعده أمر م م لتست رف له نفس السام   ما اقدم يف عدة 4سوي بنانه ن

 مواض  من أقسام القرآن. 
 و ونوا القسم بيوم القيامة براعة است ال  ين غرا السورة بيوم القيامة.  
 زايدة م انته عند املقسم يف قو  أيب  ام:          وجيه أيضا  ون املقسم به هو املقسم علق أئواله ان ي ا علق  
وثنأأاايك إهنأأأا اغأأأريض                      ولئأأا  اأأؤم وبأأرق ومأأيض  مأأا اقأأدم عنأأد قولأأه اعأأاا (ئأأم وال تأأاب امل أأني إان   

 وعلنا قرآان عربيا) يف سورة الزخرف. 
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قصأأد امل الغأأة يف حتقيأأق ئرمأأة املقسأأم بأأه حبيأأث وصأيغة (ال أقسأأم) صأأيغة قسأأم، أدخأأم ئأأرف النفأأي علأأق جعأم (أقسأأم) ل 
يوهم للسام  أن املت لم ي م أن يقسم به   يرتك القسم خماجة احلنث ابملقسأم بأه جيقأو : ال أقسأم بأه، أي وال أقسأم أبعأز 

 منه عندي، وذلك  ناية عن أت يد القسم واقدم عند قوله اعاا (جال أقسم صواق  النجوم) يف سورة الواقعة. 
  حمسن بديعي من ق يم ما يسمق أت يد املدح صا ي  ه الذم. وهذا مل نذ ره يف ما مضق ومل يذ ره أئد. ويف 
 والقسم (بيوم القيامة) ابعت اره ظرجا صا جيري جيه من عد  هللا وإجاضة جضله وما مضره من املال  ة والنفوس امل ارك.  
 له اعاا (ويوم القيامة يردون إا أشد العذاب) يف سورة ال قرة. واقد ال الم علق (يوم القيامة) غ  مرة من ا قو  
ووأأواب القسأأم يؤخأأذ مأأن قولأأه (أمسأأب اإلنسأأان أن لأأن جنمأأ  عظامأأه) ينأأه دليأأم اجلأأواب إذ التقأأدير: لنجمأأ  عظأأام  

 اإلنسان أمسب اإلنسان أن لن جنم  عظامه. 
واأربأ منأه بلفأ  (قأالوا) ينأه خمأالل للمووأود يف املصأائل.   ويف ال  اف  قالوا أنه (أي ال أقسم) يف اإلمام بغ  ألأل 

وقد نسب إا ال زي عن أبأن   أ  أنأه قأرأ (ال أقسأم) ايو  دون ألأل وهأي روايأة عنأه ذ أره ال أيخ علأي النأوري يف غيأث 
. وامل أ ور عأن النف  ومل يذ رها ال اطيب. واقتصر أبن عطية علق نسأ ت ا إا أبأن   أ  دون اقيأد، جت أون الأالم الم قسأم

أبن     خالف ذلك، وعطل قوله (وال أقسأم) أت يأدا للجملأة املعطأوف علي أا، واعريأل (الأنفس) اعريأل اجلأنس، أي 
اينفس اللوامة. واملراد نفوس املؤمنني. ووصل اللوامة م الغأة يهنأا ا  أر لأوم صأائ  ا علأق التقصأ  يف التقأو  والطاعأة. 

صطالح ابحملاس ة، ولوم ا ي ون بتف  هأا وئأدي  ا النفسأي. قأا  احلسأن  مأا يأر  املأؤمن وهذا اللوم هو املعرب عنه يف اال
إال يلأأوم نفسأأه علأأق مأأا جأأات وينأأدم، علأأق ال أأر مل جعلأأه وعلأأق اخلأأ  مل ال مل يسأأت  ر منأأه  ج أأذه نفأأوس خأأ ة ئقيقأأة أن 

 ا رف ابلقسم ما وما  ان يوم القيامة إال ل رامت ا. 
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 املراد اللوامة يف الدنيا لوما ان ل عنه التوبة والتقو  وليس املراد لوم الخرة إذ (يقو  اي ليت  قدمت حليايت). و   
ومناس ة القسم ما مأ  يأوم القيامأة إهنأا النفأوس ذات الفأوز يف ذلأك اليأوم. وعأن بعأض املفسأرين أن (ال أقسأم) مأراد منأه  

 وم علق جعم اخل . عدم القسم جفسر النفس اللوامة ابليت ال
وقوله (أمسب اإلنسان أن لن جنم  عظامه) اخل دليم علق وواب القسم إذ اقدير اجلواب لنجمعن عظأام م ون عأ  م   

 للحساب. 
واعريل (اإلنسان) اعريل اجلنس، ووقوعه يف سياق اإلن ار الذي هو يف مع  النفأي يقتضأي العمأوم، وهأو عمأوم عأريف  

 ناس يومئذ إذ  ان املؤمنون قليال. جاملع : أمسب اإلنسان ال اجر. منظور جيه إال غالب ال
 ومجلة (أن لن جنم  عظامه) مر  ة من ئرف (أن) املفتوئة اهلمزة املحففة النون اليت هي أخت (إن) امل سورة.  
 واسم (أن) ضم  شلن حمذوف.  
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) مأ  امس أا وخربهأا سأادة مسأد مفعأويل جعأم الظأن. واجلملة الواقعة بعد (أن) خرب عن ضم  ال لن، جسأي ويه جيعأم (أن 
وايخفأأش جيعأأم (أن) مأأ  وز ي أأا يف مقأأام املفعأأو  ايو   أي ينأأه مصأأدر  ويقأأدر مفعأأوال اثنيأأا. وذلأأك أن مأأن خأأواص 

 أجعا  القلوب وواز دخو  (أن) املفتوئة امل مزة بعدها جيستغ  الفعم ب(أن) وامس ا وخربها علق مفعوليه. 
 لن) الدا  علق أت يد النفي حل اية اعتقاد امل ر ني استحالة مج  العظام بعد رمام ا وا تت ا. وويء حبرف ( 
قا  القرطيب: نزلت يف عدي بن ربيعة  الصواب ابن أيب ربيعة  قا  للنيب صألق هللا عليأه وسألم  اي حممأد ئأدث  عأن يأوم  

اينأت ذلأك اليأوم مل أصأدقك أو جيمأ  هللا العظأام جنزلأت القيامة جلخربه رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم جقأا  عأدي: لأو ع
 هذه الية، أال قلت: إن س ب النزو  ال خيصص اإلنسان مذا السا م. 

والعظام:  ناية عن اجلسد  له، وإمنا خصت ابلذ ر حل اية أقواله (من ميي العظام وهو رميم) (أإذا  نا عظاما ورجاات إان  
) ج أم ائتجأوا ابسأتحالة ق أو  العظأام لإلعأادة بعأض ال لأق، علأق أن اسأتحالة إعأادة اللحأم مل عوثون) (إذ  نا عظامأا  أرة

والعصأب والفأأؤاد ابيوا. ج ث أأات إعأأادة العظأأام اقتضأق إا إعأأادة بقيأأة اجلسأأم مسأأاو إلعأادة العظأأم ويف ذلأأك  فايأأة مأأن 
 االستدال  م  اإلجياز. 

فرقة من ذرات هللا أعلم ما، وهو أئأد قأولني لعلما نأا، جفعأم (جنمأ )   إن  انت إعادة اخللق جلم  أوزاء أوسام م املت 
حممو  علق ئقيقته. وإن  ان ال عث خبلق أوسأام أخأر  علأق سأور ايوسأام الفانيأة سأواء  أان خلقأا مسأتلنفا أو م تأدأ 

الأذي هأو علأق من إعجأاب ايذانب علأق مأا ورد يف بعأض ايخ أار و أا قأوالن لعلما نأا. جفعأم (جنمأ ) مسأتعار للحلأق 
صأأورة اجلسأأم الأأذي بلأأي. ومناسأأ ة اسأأتعاراه م أأا لة أقأأوا  امل أأر ني الأأيت أريأأد إبطاهلأأا لتجنأأب الأأدخو  مع أأم يف اصأأوير  
 يفيأة ال عأث، ولأذلك ال اأر  يف آايت القأرآن إال إمجاهلأا ومأن   اختلأل علمأاء اإلسأالم يف  يفيأة إعأادة ايوسأام عنأد 

 ل، وآايت القرآن ورد جي ا ما يصل( لرمرين. ال عث. واختار إمام احلرمني التوق
و(بلأق) ئأأرف إبطأا  للنفأأي الأأذي د  عليأه لأأن جنمأأ  عظامأه جمعنأأاه بأأم لمأ  عظامأأه علأأق اخأتالف احململأأني يف معأأ   

 اجلم . 
و(قادرين) ئا  من الضم  يف الفعم احملذوف بعد (بلق) الذي يد  عليه قوله (أن لن جنم )، أي بم جنمع أا يف ئأا   

 قدرانا علق أن نسوي بنانه. 
وجيوز أن ي ون (بلق) إبطاال للنفيني: النفي الذي أجاده االستف ام اإلن اري من قوله (أمسب اإلنسأان)، والنفأي الأذي  

يف مفعو  (مسب)، وهو إبطا  بزور، أي بم ليحس نا قادرين، ين مفأاد (أن لأن جنمأ  عظامأه) أن ال نقأدر علأق مجأ  
ين) مفعوال اثنيا ليحس نا املقدر، وعأد  يف متعلأق (قأادرين) عأن أن يقأا : قأادرين علأق مجأ  عظامأه عظامه جي ون (قادر 

 إا قادرين علق أن نسوي بنانه ينه أوجر مع  وأوجق ارادة إمجا   يفية ال عث واإلعادة. 
 وملراعاة هذه املعاين عد  عن رج : قادرون، بتقدير: ون قادرون جلم يقرأ ابلرج .  
التسوية: اقومي ال يء وإاقان اخللق قا  اعاا (ونفس وما سواها) وقا  يف هذه السورة (جحلق جسو ). وأريد ابلتسوية و  

إعأأادة خلأأق ال نأأان مقومأأة متقنأأة، جالتسأأوية  نايأأة عأأن اخللأأق يهنأأا اسأأتلزمه ج نأأه مأأا سأأوي إال وقأأد أعيأأد خلقأأه قأأا  اعأأاا 
 (الذي خلق جسو ). 
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 والرولني أو أطراف الك ايصاب . وهو اسم مج  بنانه. وال نان أصاب  اليدين  
   
 

 4637صفحة : 
 
وذا  انأت هأأي أصأغر ايعضأأاء الواقعأة يف هنايأأة اجلسأد  انأأت اسأويت ا  نايأأة عأن اسأأوية مجأ  اجلسأأد لظ أور أن اسأأوية   

يمأة  ل أا ج نأه قأد ي أ  أطراف اجلسد اقتضأي اسأوية مأا ق ل أا  مأا اقأو : قلعأت الأري( أواتد اخليمأة  نايأة عأن قلع أا اخل
 أبطراف ال يء عن مجيعه. 

ومنه قوهلم: لك هذا ال يء أبسره، أي م  احل م الذي ي د به،  ناية عن مجأ  ال أيء. و أذلك قأوهلم: هأو لأك برمتأه،  
 أي حب له الذي ي د به. 

، جموقأأ  اجلملأة بعأأد [)  بأم إضأأراب انتقأايل إا ذ أأر ئأا  آخأأر مأن أئأأوا  ججأورهم5(بأم يريأد اإلنسأأان ليفجأر أمامأأه  
(بأأم) صنزلأأة االسأأتئناف االبتأأدا ي للمناسأأ ة بأأني معأأ  اجلملتأأني، أي ملأأا دعأأوا إا اإلقأأال  عأأن اإلشأأراك ومأأا يسأأتدعيه مأأن 

 الاثم وأنذروا ابلعقاب عليه يوم القيامة  انوا مصممني علق االسرتسا  يف ال فر. 
وصفت اليمني ال اذبة ابلفاورة، جي ون ججر صع   أذب وزان والفجور: جعم السوء ال ديد ويطلق علق ال ذب، ومنه  

ومع ، جي ون قاصرا ومتعداي م م جعم  ذب. خمفل الذا  روي عن ابأن ع أاس أنأه قأا  يعأ  ال أاجر ي أذب صأا أمامأه. 
 عرايب:          وعن ابن قتي ة: أن أعرابيا سل  عمر بن اخلطاب أن ممله علق رائلة وش ا دبر رائلته جايمه عمر جقا  اي

ما مس ا من نقب وال دبر                      أقسم ابه أبو ئفص عمأر جأاغفر لأه الل أم إن  أان ججأر قأا : يعأ  إن    
  ان نس   إا ال ذب. 

وقولأه (يريأأد اإلنسأان) جيأأوز أن ي أأون إخ أارا عمأأا يف نفأوس أهأأم ال أأرك مأن حم أأة االسرتسأا  جيمأأا هأأم عليأه مأأن الفسأأق  
 ور. والفج

 وجيوز أن ي ون استف اما إن اراي مواجقا لسياق ما ق له من قوله (أمسب اإلنسان أن لن جنم  عظامه).  
 وأعيد لف  (اإلنسان) إظ ارا يف مقام اإلضمار ين املقام لتقريعه والتعجيب يف ضالله.  
املأرة ال انيأة واملأراني والرابعأة واخلامسأة  و رر لف  (اإلنسان) يف هذه السورة مخس مرات لذلك، مأ  زايدة مأا يف ا أرره يف 

 من خصوصية لت ون الك اجلمم ال الث اليت ورد ذ ره جي ا مستقلة صفادها. 
والالم يف قوله (ليفجر) هي الالم اليت ي  ر وقوع ا بعد ماديت ايمر واإلرادة  وو وأمرت يعأد  بيأن م  (يريأد هللا لي أني  

 ل م) وقو     :          
ريأأد ينسأأق ئ  أأا ج لمنأأا                        أأم يل ليلأأق ب أأم م أأان وينتصأأب الفعأأم بعأأدها ب(أن) مضأأمرة، ين أ  

أصم هذه الالم الم التعليم ولذلك قيم هأي الم التعليأم وقيأم زا أدة. وعأن سأي ويه أن الفعأم الأذي ق أم هأذه الأالم مقأدر 
ه، أي إراديأأم للفجأأور. واافقأأوا علأأق أن ال مفعأأو  للفعأأم الواقأأ  صصأأدر مرجأأو  علأأق االبتأأداء وأن الأأالم ومأأا بعأأدها خأأرب 
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بعدها، وهلذا االستعما  اخلاص ما. قا  النحاس مساها بعض القراء  الم أن  . واقدم ال الم علي ا يف مواض  من ا عند 
 قوله اعاا (يريد هللا لي ني ل م) يف سورة النساء. 

ل هأأو إليأأه وهأأو ضأأد خلأأل، ويطلأأق قأأازا علأأق الزمأأان املسأأتق م. قأأا  ابأأن وأمأأام: أصأأله اسأأم الأأذي هأأو ق الأأة مأأن أضأأي 
 ع اس: ي ذب بيوم احلساب، وقا  ع د الرمحن بن زيد: ي ذب صا أمامه سفط. 

وضم  (أمامه) جيوز أن يعود إا اإلنسان، أي يف مستق له، أي من عمره جيمضي قدما را  ا رأسه ال يقل  عما هو جيأه  
 ال عث جال يز  نفسه عما ال يريد أن يزع ا من الفجور. وإا هذا املع  وا ابن ع اس وأصحابه. من الفجور جين ر 

وجيأأوز أن ي أأون (أمامأأه) أطلأأق علأأق اليأأوم املسأأتق م قأأازا. وإا هأأذا وأأا ابأأن ع أأاس يف روايأأة عنأأه وع أأد الأأرمحن بأأن زيأأد،  
 وي ون (يفجر) صع  ي ذب، أي ي ذب ابليوم املستق م. 

[) جيأأوز أن ا أأون هأأذه اجلملأأة متصأألة ابلأأيت ق ل أأا علأأق أهنأأا بأأد  اشأأتما  من أأا ين إراداأأه 6أاين يأأوم القيامأأة  (يسأأل  
االسرتسا  علق الفجور ي تمم علق الت  م بيوم ال عث أو علق أهنا بأد  مطأابق علأق افسأ  (يفجأر أمامأه) ابلت أذيب 

 بيوم ال عث. 
اهلم عأأن وقأأت يأأوم القيامأأة وهأأو سأأؤا  اسأأت زاء العتقأأادهم اسأأتحالة وجيأأوز أن ا أأون مسأأتلنفة للتعجيأأب مأأن ئأأا  سأأؤ  

 وقوعه. 
   
 

 4638صفحة : 
 
و(أاين) اسأم اسأأتف ام عأأن الزمأأان ال عيأأد ين أصأأل ا: أن آن  أأذا، ولأأذلك وأأاء يف بعأأض لغأأات العأأرب مضأأمون النأأون   

ل أا ظرجأا جصأارت (أاين) صعأ  (مأىت). واقأدم وإمنا جتحوا النون ومنا جتحوا النون يف اللغأة الفصأحق يهنأم وعلأوا ال لمأة  
عند قوله اعاا (يسللونك عن الساعة أاين مرساها) يف ايعراف. جاملع  أهنأم يسأللون اعيأني وقأت معأروف مضأ وط بعأد 
السنني وووها، أو صا يتعني به عند السا لني من ئدث مم معه هذا اليأوم. ج أو طلأب اعيأني أمأد حللأو  اليأوم يقأوم جيأه 

 لناس. ا
[  أأأال ال 10[ يقأأأو  اإلنسأأأان يومئأأأذ أيأأأن املفأأأر 9[ ومجأأأ  ال أأأمس والقمأأر 8[ وخسأأأل القمأأأر 7(جأأ ذا بأأأرق ال صأأأر  

[)  عأأد  عأأن أن جيأأابوا بتعيأأني وقأأت 13[ ين أأؤا اإلنسأأان يومئأأذ صأأا قأأدم وأخأأر 12[ إا ربأأك يومئأأذ املسأأتقر 11وزر 
ادين يف سأأؤاهلم ج أأان مأأن مقتضأأق ئأأاهلم أن ينأأذروا صأأا يقأأ  مأأن ليأأوم القيامأأة إا أن ي أأددوا أبهوالأأه، يهنأأم مل ي ونأأوا وأأ

ايهوا  عند ئلو  هذا اليوم م  اضمني حتقيق وقوعه ج ن  الم القرآن إرشاد وهد  ما يرتك جرصأة لل أدي واإلرشأاد إال 
 لنأه محأم ل الم أم انت زها، وهأذا يديأد يف ابتدا أه وأاء يف صأورة التعيأني لوقأت يأوم القيامأة إي امأا ابجلأواب عأن سأؤاهلم  

علأأق خأأالف االسأأت زاء علأأق طريقأأة ايسأألوب احل أأيم. وجيأأه اعأأريض ابلتأأوبيخ علأأق أن جرطأأوا يف التأأوقي مأأن ذلأأك اليأأوم 
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واشأأتغلوا ابلسأأؤا  عأأن وقتأأأه. وقريأأب منأأه مأأا روي أن روأأأال مأأن املسأألمني سأأل  رسأأأو  هللا صأألق هللا عليأأه وسأألم:  مأأأىت 
 الساعةف جقا  له: ماذا أعددت هلا  . 

جأأ ن هأأذه ايئأأوا  املأأذ ورة يف اليأأة بأأا يقأأ  عنأأد ئلأأو  السأأاعة وقيأأام القيامأأة ج أأان ذلأأك شأأيئا مأأن اعيأأني وقتأأه بتعيأأني  
 أشراطه. 

 والفاء لتفري  اجلواب عن السؤا .  
و(بأأرق) قأأرأه اجلم أأور ب سأأر الأأراء، ومعنأأاه: دهأأش ومأأت، يقأأا : بأأرق يأأربق ج أأو بأأرق مأأن ابب جأأرح ج أأو مأأن أئأأوا   

 . اإلنسان
وإمنا أسند يف الية إا ال صر علق س يم اجملاز العقلي انزيال له منزلة م ان الربق ينه إذا مت شحص بصره.  ما أسند  

 ايع ق الربق إا ايعني يف قوله:          
فأر بفأت( الأأراء  أذلك جاعأم مأا ئييأأت إذا شأتوا                      وأقأدم إذا مأا أعأأني النأاس افأرق وقأرأه انجأأ  وأبأو وع   

 من الربيق صع  اللمعان، أي مل  ال صر من شدة شحوصه، ومضارعه يربق بضم الراء. وإسناده إا ال صر ئقيقة. 
ومأه  معأ  القأرا تني وائأأد وهأو ال نايأة عأن الفأأز  والرعأب  قولأه اعأأاا (واقأرتب الوعأد احلأق جأأ ذا هأي شاخصأة أبصأأار  

قراءة اجلم ور علق قراءة انج  وأيب وعفر، ال من و أة اللفأ  وال مأن و أة املعأ   الذين  فروا)، جال ووه لرتوي( الطربي
 وال من مقتضق التفس . 

والتعريل يف (ال صر) للجنس املراد به االستغراق، أي أبصار الناس  ل م من ال دة احلاصلة يف ذلك الوقأت، علأق أهنأم  
 ون عليه من طرا ق منازهلم. متفاواون يف الرعب احلاصم هلم علق افاويم جيما يعرض

وخسوف القمر أريد به انطماس نوره انطماسا مستمرا بس ب ازلزله من مداره ئو  ايرا الأدا رة ئأو  ال أمس حبيأث  
ال يأأنع س عليأأه نورهأأا وال يلأأوح للنأأاس نأأ ا، وهأأو مأأا د  عليأأه قولأأه (ومجأأ  ال أأمس والقمأأر)، ج أأذا اخلسأأوف لأأيس هأأو 

 يرا بني القمر وبني مسامتته ال مس. خسوجه املعتاد عندما حتو  ا
ومعأأ  مجأأ  ال أأمس والقمأأر: التصأأاق القمأأر ابل أأمس جتلت مأأه ال أأمس ين القمأأر منفصأأم مأأن ايرا الأأيت هأأي مأأن  

 ايورام الدا رة ئو  ال مس  ال وا ب وي ون ذلك بس ب اختال  اجلاذبية اليت وض  هللا علي ا النظام ال مسي. 
تعلق ب(يقو  اإلنسان)، وإمنأا قأدم علأق عاملأه لالهتمأام ابلظأرف املقصأود مأن سأياق قاوبأة و(إذا برق ال صر) ظرف م 

 قوله (يسل  أاين يوم القيامة). 
وطوي التصري( أبن ذلك ئلو  يوم القيامة ا تفاء بذ ر ما يد  عليه وهو قوهلم (أين املفر) ج لنه قيم:ئأم يأوم القيامأة  

 أت د بقوله إا (ربك يومئذ املستقر).  وئضرت أهواله يقو  اإلنسان يومئذ  
و(يومئأأذ) ظأأرف متعلأأق ب(يقأأو ) أيضأأا، أي يأأوم إذ يأأربق ال صأأر وخيسأأل القمأأر وجيمأأ  ال أأمس والقمأأر، جتنأأوين (إذ)  

 انوين عوا عن اجلملة احملذوجة اليت دلت علي ا اجلملة اليت أضيل إلي ا (إذ). 
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 4639صفحة : 
 
ذا بأأأأأرق ال صأأأأأر) اخل مغأأأأأن عنأأأأأه لالهتمأأأأأام ذ أأأأأر ذلأأأأأك اليأأأأأوم الأأأأأذي  أأأأأانوا ين أأأأأرون وذ أأأأأر (يومئأأأأأذ) مأأأأأ  أن قولأأأأأه (إ  

 وقوعه(ويست ز ون) جيسللون عن وقته،وللتصري( أبن ئصو  هذه ايئوا  ال الثة يف وقت وائد. 
 ر. واإلنسان: هو املتحدث عنه من قوله(أمسب اإلنسان أن لن جنم  عظامه)،أي يقو  اإلنسان ال اجر يومئذ: أين املف 
 واملفر: بفت( امليم وجت( الفاء مصدر،واالستف ام مستعمم يف التم ،أي ليت يل جرارا يف م ان جناة، ول نه ال يستطيعه.  
 و(أين) ظرف م ان.  
 و( ال) رد  وإبطا  ملا اضمنه(أين املفر) من الطم  يف أن جيد للفرار س يال.  
 م روه م م اجل ا  واحلصون. والوزر:امل ان الذي يلجل إليه للتوقي من إصابة  
جيجوز أن ي ون ( ال ال وزر)  الما مستلنفا من وانب هللا اعاا ووااب ملقالة اإلنسان، أي ال وزر لك، جين غي الوقأل  

علق (املفر). وجيوز أن ي ون من  ام مقالة اإلنسان، أي يقأو : أيأن املفأرف وجييأب نفسأه ابطأا  طعمأه جيقأو  ( أال ال 
زر يل، وذلأأك أبن نظأأر يف و ااأأه جلأأم جيأأد إال النأأار  مأأا ورد يف احلأأديث، جيحسأأن أن يوصأأم (أيأأن املفأأر) وزر) أي ال و 

 جبملة ( ال ال وزر). 
وأما قوله (إا ربك يومئذ املستقر) ج و  الم من وانب هللا اعاا خاطب بأه النأيب (ص يف الأدنيا بقرينأة قولأه (يومئأذ)،   

 ذلك اليوم. ج و اعرتاا وإدماج للتذ   صلك 
 ويف إضاجة (رب) إا ضم  النيب صلق هللا عليه وسلم إهاء إا أنه انصره يومئذ ابالنتقام من الذين مل يق لوا دعواه.  
 واملستقر: مصدر ميمي من استقر إذا قر يف امل ان ومل ينتقم، والسني والتاء للم الغة يف الوصل.  
ك ال إا ملجل آخر. واملع : ال ملجل يومئذ لإلنسان إال منت يا إا ربأك، وهأذا  واقدمي اجملرور إلجادة احلصر، أي إا رب 

  قوله اعاا (وإا هللا املص ). 
ومجلة (ين ل اإلنسان يومئأذ صأا قأدم وأخأر) مسأتلنفة اسأتئناجا بيانيأا أاثره قولأه (إا ربأك يومئأذ املسأتقر)، أو بأد  اشأتما   

 مص هم ويف مص هم ين لون صا قدموا وما أخروا. من مضمون الك اجلملة، أي إا هللا 
وين غي أن ي ون املراد ب(اإلنسان) ال اجر وراي علق سياق الايت السأابقة ينأه املقصأود ابل أالم وإن  أان  أم إنسأان  

عملت ين ل يومئذ صا قدم وأخر من أهم اخل  ومن أهم ال ر قا  اعاا (يوم لد  م نفس ما عملت من خ  حمضرا وما 
من سوء) الية.واختالف مقامات ال الم هن  من محم ما يق  جي ا مأن ايلفأاظ علأق حممأم وائأد، جأ ن يف القأرآن جنأوان 
من التذ   ال الزم طريقة وائدة. وهذا با يغفم عن مراعااه بعض املفسرين يف محل م معاين الايت املتقاربأة املغأز  علأق 

 حمامم متماثلة. 
صأأا قأأدم وأخأأر  نايأأة عأأن قازااأأه علأأق مأأا جعلأأه: إن خأأ ا جحأأ  وإن سأأوءا جسأأوء، إذ يقأأا  لأأه: هأأذا وأأزاء وان ئأأة اإلنسأأان  

الفعلة الفالنية جيعلم من ذلك جعلته ويلقق وزاءها، ج ان اإلن اء من لوازم اجلزاء قا  اعاا (قم بلق وريب لت ع ن   لتن ؤن 
 له. صا عملتم) ومصم يف ذلك اإلن اء اقري  وجض( حلا
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واملراد ب(ما قدم): ما جعله و ب(ما أخر): ما ار ه با أمر بفعله أو هنأي عأن جعلأه يف احلأالني جحأالل مأا  لأل بأه وبأا  
 علمه النيب صلق هللا عليه وسلم من الدعاء  جاغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت  . 

[) إضراب انتقايل، وهو للرتقي من مضأمون (ين أل اإلنسأان 15[ ولو ألقق معاذيره 14(بم اإلنسان علق نفسه بص ة  
يومئذ صا قدم وأخر) إا اإلخ ار أبن ال اجر يعلم ما جعله يهنم ا  د علي م ألسنت م وأيدي م وأرول م صا  أانوا يعملأون، 

ل تأأاب ال يغأادر صأأغ ة وال  إذ هأو قأرأ  تأأاب أعمالأه جقأأا  (اي ليتأ  مل أوت  تابيأأه ومل أدر مأا ئسأأابيه)، (وقأالوا مأأا هلأذا ا
    ة إال أئصاها ووودوا ما عملوا ئاضرا). وقا  اعاا (اقرأ  تابك  فق بنفسك اليوم عليك ئسي ا). 

ونظأم قولأأه (بأم اإلنسأأان علأأق نفسأه بصأأ ة) صأأاحل إلجأادة معنيأأني: أوهلمأأا أن ي أون (بصأأ ة) صعأأ  م صأر شأأديد املراق أأة  
). و(علق نفسه) متعلقا ب(بص ة)، أي اإلنسان بص  بنفسه. وعدي حبأرف (علأق) جي ون (بص ة) خربا عن (اإلنسان

لتضمينه مع  املراق ة وهو مع  قوله يف الية ايخر  ( فق بنفسك اليوم عليك ئسأي ا). وهأاء (بصأ ة) ا أون للم الغأة 
 م م هاء عالمة ونسابة، أي اإلنسان عليم بص  قوي العلم بنفسه يومئذ. 

   
 

 4640: صفحة 
 
واملع  ال اين: أن ي ون (بصأ ة) م تأدأ اثنيأا، واملأراد بأه قأرين اإلنسأان مأن احلفظأة وعلأق نفسأه خأرب امل تأدأ ال أاين مقأدما   

عليه، وقمو  اجلملة خربا عن (اإلنسان)، و(بص ة) ئينئأذ متمأم أن ي أون معأ  بصأ ، أي م صأر واهلأاء للم الغأة  مأا 
 ون اعدية (بص ة) ب(علق) لتضمينه مع  الرقيب  ما يف املع  ايو . اقدم يف املع  ايو ، وا 

ومتمم أن ا ون (بص ة) صفة ملوصوف حمذوف، اقديره: ئجة بص ة، وا ون (بص ة) قازا يف  وهنا بينة  قوله اعاا  
لأود الناقأة م صأرة) والتلنيأث (قا  لقد علمت ما أنز  هؤالء إال رب السماوات وايرا بصا ر). ومنه قوله اعاا (وآاي أا 

 لتلنيث املوصوف. 
 وقد ورت هذه قر  امل م إلجيازها ووجرة معاني ا.  
 ومجلة (ولو ألقق معاذيره) يف موض  احلا  من امل تدأ وهو اإلنسان، وهي ئالة أودر ب  وت مع  عامل ا عند ئصوهلا.  
أئأدهم مأمء ايرا ذه أا ولأو اجتأد  بأه) يف آ  عمأران.  و(لو) هأذه وصألية  مأا اقأدم عنأد قولأه اعأاا (جلأن يق أم مأن 

 واملع : هو بص ة علق نفسه ئىت يف ئا  إلقا ه معاذيره. 
واإللقاء: مراد به اإلخ ار الصري( علق ووه االستعارة، وقد اقدم عند قوله اعاا (جللقوا إلأي م القأو  إن أم ل أاذبون) يف  

 سورة النحم. 
ة، وليس مجعا ين معذرة ئقه أن جيم  علأق معأاذر، وم أم املعأاذير قأوهلم: املنأا  ، اسأم مجأ  واملعاذير: اسم مج  معذر   

من أأر. وعأأن الضأأحاك أن معأأاذير هنأأا مجأأ  معأأذار ب سأأر املأأيم وهأأو السأأرت بلغأأة الأأيمن ي أأون اإللقأأاء مسأأتعمال يف املعأأ  
  ذاب القاء السرت علق ايمر املراد ئج ه. احلقيقي، أي اإلرخاء. وا ون االستعارة يف املعاذير بت  يه وحد الذنوب  
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واملع : أن ال اجر يعلم يومئذ أعماله الأيت اسأتحق العأذاب علي أا ومأاو  أن يتعأذر وهأو يعلأم أن ال عأذر لأه ولأو أجصأ(  
 عن مجي  معاذيره. 

عمأأم صأأاحلا جيمأأا و(معأأاذيره): مجأأ  معأأرف ابإلضأأاجة يأأد  علأأق العمأأوم. جمأأن هأأذه املعأأاذير قأأوهلم (رب اروعأأون لعلأأي أ 
 ار ت) ومن ا قوهلم (وما واءان ب  ) وقوهلم (هؤالء أضلوان) ووو ذلك من املعاذير ال اذبة. 

[) 19[   إن علينا بيانه 18[ ج ذا قرأانه جاا   قرآنه 17[ إن علينا مجعه وقرآنه 16(ال حترك به لسانك لتعجم به  
ه ال حأاري ومسألم عأن ابأن ع أاس أنأه قأا    أان رسأو  هللا صألق هللا هذه الية وقعأت هنأا معرتضأة. وسأ ب نزوهلأا مأا روا

عليه وسلم إذا نز  عليأه القأرآن مأرك بأه لسأانه يريأد أن مفظأه خماجأة أن يتفلأت منأه، أو مأن شأدة رغ تأه يف ئفظأه ج أان 
مجعه يف صدرك   نقرأه يالقي من ذلك شدة جلنز  هللا اعاا (ال حترك به لسانك لتعجم به إن علينا مجعه وقرآنه). قا : 

ج ذا قرأانه جاا   قرآنأه قأا  جاسأتم  لأه وأنصأت،   إن علينأا لن ينأه بلسأانك، أي اقأرأه  اه. جلمأا نأز  هأذا الأوئي يف أثنأاء 
 السورة للغرا الذي نز  جيه ومل ي ن سورة مستقلة  ان ملحقا ابلسورة وواقعا بني الي اليت نز  بين ا. 

 قرآن  ما هو املعروف يف آايت    ة. جضم  (به) عا د علق ال 
وقولأأأه (جأأأ ذا قأأأرأانه)، أي إذا قأأأرأه وربيأأأم عنأأأا، جلسأأأندت القأأأراءة إا ضأأأم  اجلاللأأأة علأأأق طريقأأأة اجملأأأاز العقلأأأي، والقرينأأأة  

 واضحة. 
 ومع  جاا   قرآنه، أي أنصت إا قراءانا.  
به) وهو القرآن ابملع  االمسي، جي ون وقأو  هأذه اليأة  جضم  (قرآنه) راو  إا ما رو  إليه ضم  الغا ب يف (ال حترك 

يف هذه السورة م م وقو  (وما نتنز  إال أبمر ربك) يف سورة مرمي، ووقو  (ئأاجظوا علأق الصألوات والصأالة الوسأطق) يف 
جيأأه بأأني أهأأم  أثنأأاء أئ أأام الزووأأات يف سأأورة ال قأأرة. قأأالوا: جنزلأأت هأأذه اليأأة يف أثنأأاء سأأورة القيامأأة: هأأذا مأأا ال خأأالف

احلديث وأهة التفس . وذ ر الفحر عن القفا  أنه قا : إن قوله (ال حترك به لسانك) لأيس خطأااب مأ  الرسأو  صألق هللا 
عليه وسلم بم هو خطاب م  اإلنسان املذ ور يف قوله (ين ل اإلنسان) ج ان ذلك لإلنسان ئاملا ين ل بق ا ( أجعاله جيقا  

يف القراءة الجلج لسانه جيقا  له: ال حترك به لسانك لتعجم به ج نه جيب علينا حب م الوعد أو  له: اقرأ  تابك، ج ذا أخذ
حب م احل مة أن جنم  أعمالك وأن نقرأها عليك ج ذا قرأانه عليك جاا   قرآنه ابإلقأرار،   أن علينأا بيأان مرااأب عقوبتأه، 

 نت الاثر غ  واردة به اه. قا  القفا : ج ذا وو ه ئسن ليس يف العقم ما يدجعه وإن  ا
   
 

 4641صفحة : 
 
 وأقو : إن  ان العقم ال يدجعه ج ن ايسلوب العريب ومعاين ايلفاظ ان و عنه.   
وايل يلأأوح يل يف موقأأ  هأأذه اليأأة هنأأا دون أن اقأأ  جيمأأا سأأ ق نزولأأه مأأن السأأور ق أأم هأأذه السأأورة: إن سأأور القأأرآن ئأأني   

عليأأه وسأألم ال خي أأق افلأأت بعأأض الايت عنأأه جلمأأا   أأرت السأأور ج لغأأت زهأأاء ثالثأأني  انأأت قليلأأة  أأان النأأيب صأألق هللا 
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ئسأب مأأا عأأده سأعيد بأأن و أأ  يف ارايأأب نأزو  السأأور، صأأار النأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم خي أق أن ينسأأق بعأأض آاييأأا، 
ئرصه علق ا ليغ ما أنأز   جلعله صلق هللا عليه وسلم أخذ مرك لسانه أبلفاظ القرآن عند نزوله ائتياطا حلفظه وذلك من

إليه بنصه. جلما ا فم هللا حبفظأه أمأره أن ال ي لأل نفسأه حتريأك لسأانه، جأالن ي عأن حتريأك لسأانه هنأي رمحأة وشأفقة ملأا  
  ان يالقيه يف ذلك من ال دة. 

        و(قرآن) يف املوضعني مصدر صع  القراءة م م الغفران والفرقان، قا  ئسان يف راثء ع مان بن عفان:    
 يقط  الليم اس يحا وقرآان ولف  (علينا) يف املوضعني للت فم والتع د.   
و( ) يف (  إن علينأا بيانأه) للرتاخأي يف الرا أة، أي التفأاوت يف را أة اجلملأأة املعطأوف علي أا وهأي قولأه (إن علينأا مجعأأه   

ملتني: أن علينا مجأ  الأوئي وأن اقأرأه وجأوق ذلأك أن وقرآنه)، وبني را ة اجلملة املعطوجة وهي (إن علينا بيانه). ومع  اجل
ا ينه للناس بلسانك، أي نت فم لك أبن ي ون مجعه وقرآنه بلسأانك، أي عأن ظ أر قلأب ال ب تابأة اقرأهأا بأم أن ي أون 

 حمفوظا يف الصدور بينا ل م سام  ال يتوقل علق مراوعة وال علق إئضار مصحل من قرب أو بعد. 
 ألفاظه وليس بيان معانيه ين بيان معانيه مالزم لورود ألفاظه. جال يان هنا بيان  
وقد ائتج مذه الية بعض علما نا الذين يرون وواز أتخ  ال يأان عأن امل أني متمسأ ني أبن ( ) للرتاخأي وهأو متمسأك  

قمأو  اجلملأة ومل اعطأل ضعيل ين الرتاخي الذي أجاداه ( ) إمنا هو ارا  يف الرا ة ال يف الزمن، وين ( ) قد عطفأت 
 لف  (بيانه) خاصة، جلو أريد االئتجاج ابلية للزم أن ي ون أتخ  ال يان ئقا ال خيلو عنه ال يان وذلك غ  صحي(. 

[) روأأو  إا م يأأ  ال أأالم الأأذي بنيأأت عليأأه السأأورة  مأأا يروأأ  21[ واأأذرون الخأأرة 20( أأال بأأم حت أأون العاولأأة  
قطعأأه عأارا أو سأا م، ج لمأأة ( أال) رد  وإبطأأا . جيأوز أن ي أون إبطأأاال ملأا سأأ ق يف  املأت لم إا وصأم  المأأه بعأد أن

قولأأه (أمسأأب اإلنسأأان أن لأأن جنمأأ  عظامأأه) إا قولأأه (ولأأو ألقأأق معأأاذيره) جلعيأأد ( أأال) أت يأأدا لنظأأ ه ووصأأال لل أأالم 
 اعادة آخر  لمة منه. 

 واملع : أن مزاعم م ابطلة.  
إضراب أبطايل يفصم ما أمجله الرد ب( ال) من إبطا  ما ق ل ا وا ذي أه، أي ال معأاذير هلأم  وقوله (بم م ون العاولة) 

يف نفس ايمر ول ن م أئ وا العاولة، أي ش وات الدنيا وار وا الخرة، وال الم م أعر ابلتأوبيخ ومنأاط التأوبيخ هأو ئأب 
وأأر  علأأق ايمأأأر والن أأي ال أأرعيني مل ي أأأن العاولأأة مأأ  ن أأذ الخأأأرة  جلمأأا لأأو أئأأأب أئأأد العاولأأة وراعأأق الخأأأرة، أي 

مذموما. قا  اعاا جيما ئ اه عن الأذين أواأوا العلأم مأن قأوم قأارون (وابتأغ جيمأا آاتك هللا الأدار الخأرة وال اأنس نصأي ك 
 من الدنيا). 

هم ابطلأة ول أن م وجيوز أن ي أون إبطأاال ملأا اضأمنه قولأه (ولأو ألقأق معأاذيره) ج أو اسأتئناف ابتأدا ي. واملعأ : أن معأاذير  
 م ون العاولة ويذرون الخرة، أي ثرا ش وايم العاولة ومل مس وا لآلخرة ئسااب. 

وقرأ اجلم ور (حت أون) و(اأذرون) بتأاء جوقيأة علأق االلتفأات مأن الغي أة إا اخلطأاب يف موعظأة امل أر ني مواو أة ابلتفريأ   
ويعقأوب بيأاء حتتيأة علأق نسأق ضأما ر الغي أة السأابقة، والضأم   ينه ذلك أبلغ جيه. وقأرأه ابأن   أ  وابأن عأامر وأبأو عمأر

عا د إا (اإلنسان) يف قوله (بم اإلنسان علق نفسه بص ة) واء ضأم  مجأ  ين اإلنسأان مأراد بأه النأاس امل أر ون، ويف 
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و امليأأم واحمل أأة قولأه: (بأأم حت أأون) مأأا يرشأد إا حتقيأأق معأأ  ال سأأب الأأذي وجأق إا بيانأأه ال أأيخ أبأأو احلسأن ايشأأعري وهأأ
 للفعم أو الرتك. 

[) املأأأأراد 25[ اظأأأأن أن يفعأأأم مأأأأا جأأأاقرة 24[ وووأأأوه يومئأأأأذ ابسأأأرة 23[ إا رمأأأا انظأأأأرة 22(ووأأأه يومئأأأذ انظأأأأرة  
 ب(يومئذ) يوم القيامة الذي ا رر ذ ره ص م هذا ابتداء من قوله (يقو  اإلنسان يومئذ أين املفر) وأعيد مراني. 

 اف إلي ا (إذ)، واملعوا عن ا التنوين اقديرها: يوم إذ برق ال صر. واجلملة املقدرة املض 
   
 

 4642صفحة : 
 
 وقد ئصم من هذا ختلص إا إمجا  ئا  الناس يوم القيامة بني أهم سعادة وأهم شقاوة.   
 جالوووه الناضرة وووه أهم السعادة والوووه ال اسرة وووه أهم ال قاء، وذلك بني من  لتا اجلملتني.  
وقأد علأأم النأأاي املعأأ  ابلفأأريقني بأأا سأأ ق نزولأأه مأأن القأرآن  قولأأه يف سأأورة عأأ س (وووأأوه يومئأأذ علي أأا غأأربة ارهق أأا قأأرتة  

أولئك هم ال فرة الفجرة) جعلم أن أصم أس اب السعادة اإلهان ابه وئده واصديق رسوله صلق هللا عليه وسلم واإلهأان 
م، وأن أصأم أسأ اب ال أقاء اإلشأراك ابه وا أذيب الرسأو  صألق هللا عليأه وسألم صا واء به الرسو  صلق هللا عليأه وسأل

ون ذ ما واء به. وقد اضمن صدر هذه السورة ما ين أئ بأذلك  قولأه (أمسأب اإلنسأان أن لأن جنمأ  عظامأه) وقولأه (بأم 
 يريد اإلنسان ليفجر أمامه). 

نأأة وجريأأق يف السأأع ) وقأأو  ال أأاعر وهأأو مأأن أبيأأات  تأأاب وان أأ  (ووأأوه) للتنويأأ  والتقسأأيم  قولأأه اعأأاا (جريأأق يف اجل 
 الداب ومل يعزه وال عزاه صائب الع اب يف شرئه:          

 جيوم علينا ويوم لنأا                      ويوم نساء ويوم نسر وقو  أيب الطيب:             
د اطرد الفقر واجلداب جالوووه الناضأرة املوصأوجة ابلنضأرة  بفأت( جيوما خبيم اطرد الروم عن أم                      ويوم جبو   

النأأون وسأأ ون الضأأاد  هأأي ئسأأن الووأأه مأأن أثأأر النعمأأة والفأأرح، وجعلأأه  نصأأر و أأرم وجأأرح، ولأأذلك يقأأا : انضأأر ونضأأ  
يم) ين ونضر، و   بنضرة الوووه عن جرح أصحاما ونعأيم م قأا  اعأاا يف أهأم السأعادة (اعأرف يف ووأوه م نضأرة النعأ

 ما مصم يف النفس من االنفعاالت يظ ر أثره. 
وأخرب عن ا خربا اثنيا بقوله (إا رما انظأرة) وظأاهر لفأ  (انظأرة) أنأه مأن نظأر صعأ : عأاين ب صأره إعأالان بت أريل الأك  

يأة امجالأه اثبأت الوووه اهنا انظر إا وانأب هللا اعأاا نظأرا خاصأا ال ي أار  ا جيأه مأن ي أون دون را أت م، ج أذا معأ  ال
 بظاهر القرآن وقد أيديا ايخ ار الصحيحة عن النيب صلق هللا عليه وسلم. 

جقد رو  ال حاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة  إن أانسا قالوا: اي رسو  هللا هم نر  ربنا يوم القيامةف قا :  
ا : جأأ ن م ال اضأأارون يف رةيأأة رب أأم يومئأأذ إال  مأأا هأأم اضأأارن يف رةيأأة ال أأمس والقمأأر إذا  انأأت صأأحواف قلنأأا: ال. قأأ

 اضارن يف رةيت ما  . 
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 ويف رواية  ج ن م ارونه  ذلك  وساق احلديث يف ال فاعة.  
ورو  ال حاري بن ورير بن ع د هللا قا    نا ولوسأا عنأد النأيب صألق هللا عليأه وسألم إذ نظأر إا القمأر ليلأة ال أدر قأا :  

 ون هذا القمر ال اضامون يف رةيته  ورصا قا   سرتون رب م عياان  . إن م سرتون رب م  ما ار 
ورو  مسلم عن ص يب بن سنان عن النيب صلق هللا عليه وسلم قا   إذا دخم أهم اجلنة اجلنة يقو  هللا اعاا: اريدون  

اب جمأا يعطأون شأيئا أئأأب شأيئا أزيأد مف جيقولأون: أمل ا أيض وووهنأا أمل اأدخلنا اجلنأة وانجينأأا مأن النأار، جي  أل احلجأ
 إلي م من النظر إا رمم  . 

جداللة الية علق أن املؤمنني يرون أببصارهم رةية متعلقة بذات هللا علق اإلمجا  داللة ضأمنية الئتماهلأا أتويأالت أتوهلأا  
 املعتزلة أبن املقصود رةية والله ومجة قدسه اليت ال ختو  رةيت ا لغ  أهم السعادة. 

ا صت ابه الصفات وإن  ان مقتضاه ليس إث ات صفة، ول نه يؤو  إا الصفة ويستلزم ا أبنه آيم إا اقتضأاء ويلحق هذ 
و ة للذات، ومقدار ماط جبميعه أو ب عضه، إذا  انت الرةاي بصرية جال وأرم أن يعأد الوعأد برةيأة أهأم اجلنأة رمأم اعأاا 

 من ق يم املت ابه. 
   
 

 4643صفحة : 
 
سالم يف ذلك أج ام خمتلفة، جلما صدر ايمة وسلف ا ج هنم وروا علق طريقت م الأيت ختلقأوا مأا يف سأ ة النأيب ولعلماء اإل  

صلق هللا عليه وسلم من اإلهان صا ورد من هذا الق يم علق إمجاله، وصرف أنظارهم عن التعمق يف ئقيقته وإدراوه حتت 
ا أو بعضأ ا أو قلأيال من أا، جيمأا شأغلوا أنفسأ م بأه وال طل أوا افصأيله، أقسام احل م العقلأي، وقأد مسعأوا هأذا ونظأا ره  ل أ

ول ن م انصرجوا إا ما هم أئق ابلعناية وهو الت مم اقامة ال ريعة وب  أا واقريأر سألطاهنا، مأ  اجلأزم بتنزيأه هللا اعأاا علأق 
ا (لأيس  م لأه شأيء)، أو مأا يقأارب اللوازم العارضة لتلأك الصأفات، وأاعلني أمأام م املروأو  إليأه يف  أم هأذا قولأه اعأا

هذا من دال م التنزيه اخلاصة ابلتنزيه عن بعض ما ورد الوصل به م م قوله (ال ادر أه ايبصأار) ابلنسأ ة إا مقامنأا هأذا، 
م  اافاق م علق أن عدم العلم بتفصيم ذلك ال يقدح يف عقيدة اإلهان، جلما ن   يف علماء اإلسالم اطلب معرجة ئقا ق 

ياء وأجللهم ال حأث العلمأي إا التعمأق يف معأاين القأرآن ودقأا ق ع ارااأه وخصوصأيات بالغتأه، مل يأروا طريقأة السألل ايش
مقنعة إلج ام أهم العلم من اخللل ين طريقت م يف العلم طريقة حتميص وهي الال قة بعصرهم، وقارن ذلك مأا ئأدث يف 

شأأ ه املالئأأدة مأأن املنتمأأني إا اإلسأأالم وغأأ هم وئأأدا مأأم ذلأأك إا  جأأرق ايمأأة اإلسأأالمية مأأن النحأأم االعتقاديأأة، وإلقأأاء
الغأأأوص والتعمأأأق إلقامأأأة املعأأأارف علأأأق أعمأأأدة ال اق أأأم التزلأأأز ، ولأأأدج  شأأأ ه املت أأأ  ني ورد مطأأأاعن امللحأأأني، جسأأأل وا 

يه املقتضأأي مسأأالك اجلمأأ  بأأني املتعارضأأات مأأن أقأأوا  ومعأأان وإقأأرار  أأم ئقيقأأة يف نصأأاما، وذلأأك ابلتلويأأم الأأذي يقتضأأ
 ويعضده الدليم. 
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جسل ت مجاعات مسالك التلويم اإلمجايل أبن يعتقدوا الك املت امات علق إمجاهلا ويوقنوا ابلتنزيه عن ظواهرها ول ن م  
ال يفصأأألون صأأأرج ا عأأأن ظواهرهأأأا جيملأأأون التلويأأأم وهأأأذه الطا فأأأة اأأأدعق السأأألفية لقأأأرب طريقت أأأا مأأأن طريقأأأة السأأألل يف 

ماعأأات متفاواأأة يف مقأأدار أتصأأيم أصأأوهلا افأأاوات وعل أأا جرقأأا جمأأن م احلنابلأأة، والظاهريأأة، اخلأأوارج املت أأامات، وهأأذه اجل
 ايقدمون غ  الذين التزموا طريقة املعتزلة. 

ومأن م أهأم السأنة الأذين  أأانوا ق أم ايشأعري م أم املال يأأة وأهأم احلأديث الأذين  سأ وا بظأأواهر مأا وأاءت بأه ايخ أأار   
صألق هللا عليأه وسألم مأ  التقييأد أبهنأا مؤولأة عأن ظواهرهأا بووأه اإلمجأا . وقأد غأال قأوم مأن الخأذين الصحاح عن النيب 

 ابلظاهر م م ال رامية وامل   ة جلحلقوا ابلصنل ايو . 
ومأن م جأرق النظأارين يف التوجيأق بأني قواعأد العلأوم العقليأة وبأني مأا وأاءت بأه أقأوا  ال تأاب والسأنة وهأؤالء هأم املعتزلأأة،  
 ايشاعرة، واملااردية. و 
جلقواهلم يف رةية أهم اجلنة رمم انسجة علق هذا املنوا : جالسألل أث توهأا دون حبأث واملعتزلأة نفوهأا وأتولأوا ايدلأة بنحأو  

 اجملاز واالشرتاك، واقدير حمذوف ملعارضت ا ايصو  القطعية عندهم جروحوا ما رأوه قطعيا وألغوها. 
 االستدال  هلا أبدلة افيد القط  وا طم قو  املعتزلة ول ن م مل ي لغوا من ذلك امل لغ املطلوب.  وايشاعرة أث توها وراموا 
ومأأا وأأاء بأأه  أأم جريأأق مأأن ئجأأاج مل ي أأن سأأاملا مأأن الأأاه نقأأوا ومنأأو  ومعارضأأات، و أأذلك مأأا أاثره  أأم جريأأق علأأق  

ت، جطأا  ايخأذ والأرد. ومل مصأم طا أم وال خمالفيه مأن معارضأات مل ي أن خالصأا مأن الأاه منأو  قأردة أو مأ  املسأتندا
 انت ق إا ئد. 

 ومسن أن نفوا  يفيت ا إا علم هللا اعاا  غ ها من املت ابه الراو  إا شؤون اخلالق اعاا.  
 وهذا مع  قو  سلفنا إهنا رةية بال  يل وهي  لمة ئق وامعة، وإن امشلز من ا املعتزلة.  
علق رةية أهم اجلنة رمم وأما ما يتعلق أبصم وواز رةية هللا اعاا جقد مضق القأو  جي أا عنأد  هذا ما يتعلق بداللة الية 

 قوله اعاا (قا  لن اراين) يف سورة ايعراف. 
واقدمي اجملرور من قوله (إا رما) علق عامله لالهتمام مذا العطاء العجيب وليس لالختصاص يهنم ل ون مجات    ة  

 يف اجلنة. 
 بني (انضرة) و(انظرة) وناس حمرف قريب من التام. و  
وسود االبتداء ابلن رة يف قوله (وووه يومئذ انظرة) أهنا أريأد مأا التفصأيم والتقسأيم ملقابلتأه بقولأه (وووأوه يومئأذ ابسأرة)،  

 علق ئد قو  ال اعر:          
وأمأا الووأوه ال اسأرة جنأو  اثن مأن ووأوه النأاس يومئأذ هأي جيوم علينا ويوم لنأا                      ويوم نساء ويأوم نسأر   

 وووه أهم ال قاء. وأعيد لف  (يومئذ) أت يد لالهتمام ابلتذ   بذلك اليوم. 
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 و(ابسرة):  احلة من ايقن العذاب، واقدم عند قوله اعاا (  ع س وبسر) يف سورة املدثر.   
 ) استئناف بياين ل يان س ب بسورها. ججملة (اظن أن يفعم ما جاقرة 
وجاقرة: داهية عظيمة، وهو ان ب جاعم (يفعم ما) ومل يقأرتن الفعأم بعالمأة التلنيأث ين مرجوعأه لأيس مؤن أا ئقيقيأا، مأ   

وقو  الفصم بني الفعم ومرجوعه، و ال ايمأرين يسأود اأرك عالمأة التلنيأث. وإجأراد (جأاقرة) إجأراد اجلأنس، أي نوعأا عظيمأا 
 الداهية.  من
 واملع : أهنم أيقنوا أبن سيالقوا دواهي ال ي تنه  ن  ا.  
[ إا ربأأك يومئأأأذ 29[ وظأأن أنأأه الفأأراق والتفأأأت السأأاق ابلسأأاق 27[ وقيأأم مأأأن راق 26( أأال إذا بلغأأت الرتاقأأي  

حت أون العاولأة).  [) رد  اثن علق قو  اإلنسان (أاين يوم القيامة)، مؤ د للرد  الذي ق له يف قوله ( أال بأم30املساق 
ومعناه زور عن إئالة ال عث ج نه واق  غ  بعيد ج م أئد ي اهده ئني االئتضار للموت  ما يؤذن بأه قولأه (إا ربأك 
يومئذ املساق)، أا   اوصيل أشراط القيامة امل اشأرة حللولأه بتوصأيل أشأراط ئلأو  الت يأؤ ايو  للقا أه مأن مفارقأة احليأاة 

 ايوا. 
ن شع ة يقولون: القيامة القيامة، وإمنا قيامة أئدهم مواه، وعن علقمة أنه ئضر ونازة جلما دجن قا : (أما وعن املغ ة ب 

 هذا جقد قامت قيامته)، جحالة االئتضار هي آخر أئوا  احلياة الدنيا يعق  ا مص  الروح إا اصرف هللا اعاا م اشرة. 
ارادوا وان  وا علق ما بني أيدي م من املوت الذي عنأده انقطأ  العاولأة وهو رد  عن إي ار الدنيا علق الخرة  لنه قيم:  

وانتقلون إا الولة، جي ون ردعا علق حم ة العاولة واأرك العنايأة يف الخأرة، جلأيس مؤ أدا للأرد  الأذي يف قولأه ( أال بأم 
 حت ون العاولة) بم هو رد  علق ما اضمنه ذلك الرد  من إي ار العاولة علق الخرة. 

و(إذا بلغت الرتاقي) متعلق ابل ون الذي يقدر يف اخلرب وهو قوله (إا ربك). واملع : املساق ي ون إا ربأك إذا بلغأت  
 الرتاقي. 

ومجلة (إا ربك يومئذ املساق) بيان للرد  واقريأب إلبطأا  االسأتع اد احمل أي عأن من أري ال عأث بقولأه (يسأل  أاين يأوم  
 القيامة). 

 مع  ال رط، وهو منتصب جبوابه أع  قوله (إا ربك يومئذ املساق).  و(إذا) ظرف مضمن  
 واقدمي (إا ربك) علق متعلقة وهو(املساق) لالهتمام به ينه مناط اإلن ار من م.  
وضأأم  (بلغأأت) راوأأ  إا غأأ  مأأذ ور يف ال أأالم ول نأأه معلأأوم مأأن جعأأم (بلغأأت) و  ذ أأر (الرتاقأأي) جأأ ن جعأأم (بلغأأت  

أهنأأا روح اإلنسأأان. والتقأأدير: إذا بلغأأت الأأروح أو الأأنفس. وهأأذا التقأأدير يأأد  عليأأه الفعأأم الأأذي أسأأند إا  الرتاقأأي) يأأد 
 الضم  حبسب عرف أهم اللسان، وم له قو  ئامت الطا ي:          

لأأنفس. أمأأاوي مأأا يغأأ  ال أأراء عأأن الفأتأأأق                      إذا ئ أأروت يومأأا وضأأاق مأأا الصأأدر أي إذا ئ أأروت ا  
 ومن هذا ال اب قو  العرب  أرسلت  يريدون: أرسلت السماء املطر، وجيوز أن يقدر يف الية ما يد  عليه الواق . 

 واينفاس: مج  نفس بفت( الفاء، وهو أنسب ابحلقا ق.  
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النحأأر، ول أأم والرتاقأأي: مجأأ  ارقأأوة  بفأأت( الفوقيأأة وسأأ ون الأأراء وضأأم القأأاف وجأأت( الأأواو خمففأأة وهأأاء أتنيأأث  وهأأي ثغأأرة  
 إنسان ارقواتن عن هينه وعن مشاله. 

جاجلم  هنا مستعمم يف الت نية لقصد ختفيل اللف  وقد أمن الل س، ين يف ا نية ارقوة شيئا من ال قم ال يناسأب أجصأ(   
  الم، وهذا م م ما ومء يف قوله اعاا (جقد صغت قلوب ما) يف سورة التحرمي. 

روح بلغت احلنجرة ئيث خترج اينفاس ايخأ ة جأال يسأم  صأويا إال يف و أة الرتقأوة وهأي ومع  (بلغت الرتاقي): أن ال 
 آخر ئاالت االئتضار، وم له قوله اعاا (جلوال إذا بلغت احللقوم) الية. 

 والالم يف (الرتاقي) م م الالم يف (املساق) جيقا : هي عوا عن املضاف إليه، أي بلغت روئه اراقيه، أي اإلنسان.  
ومع  (وقيم من راق) وقا  قا م: من يرقأي هأذا رقيأات ل أفا هف أي سأل  أهأم املأريض عأن ووأدان أئأد يرقأي، وذلأك  

عند اوق  اشتداد املأرا بأه. وال حأث عأن عأارف برقيأة املأريض عأادة عربيأة ورد ذ رهأا يف ئأديث السأرية الأذين أاأوا علأق 
مأأن أهأأم احلأي، جقأأا : هأأم جأي م مأأن راقف إن يف املأأاء  ئأي مأأن أئيأاء العأأرب إذ لأأدد سأيد ذلأأك احلأأي جعأرا هلأأم روأم

 روال لديغا أو سليما. رواه ال حاري عن أيب سعيد اخلدري وع د هللا بن ع اس يف الرقيا بفاحتة ال تاب. 
   
 

 4645صفحة : 
 
قأت القأأراءة والرقيأا ابلقصأأر، ويقأا  مأأاء أتنيأث: هأأي  أالم خأأاص معتقأد نفعأأه يقأو  قا أأم عنأد املأأريض واضأعا يأأده يف و   

علق موض  الوو  من املريض أو علق رأس املريض، أو ي ت ه ال ااب يف خرقة، أو ورقة واعلق علق املأريض، و انأت مأن 
 خصا ص التط ب يزعمون أهنا ا في من صر  اجلنون ومن ضر السموم ومن احلمق. 

 وه عراجا، قا  رةبة بن العجاج:          وخيتص صعرجت ا انس يزعمون أهنم يتلقوهنا من عارجني جلذلك مسوا الراقي وو 
 بذلت لعراجة اليمامة ئ مأه                      وعرايف جند إن  ا شفياين   
 جما ار ا من عوذة يعرجاهنأا                      وال رقية بأ أا رقأيانأي وقا  النابغ يذ ر ئا  من لدغته أجعق:            
سأأوء مسع أأا                      اطلقأأه طأأورا وطأأورا اراوأأأ  و أأان الراقأأي ينفأأث علأأق املرقأأي ويتفأأم،  اناذرهأأا الراقأأون مأأن  

 وشار إليه يف املقامة التاسعة وال الثني بقوله    إنه طمس امل توب علق غفلة، وافم عليه ما ة افلة  . 
هللا، جلصأل ا وارد مأن ايداين السأماوية،   طأرأ وأصم الرقية: ما ورثه العرب من طلب الرب ة أبهم الصالح والأدعاء إا  

علي ا سوء الوض  عند أهأم الضأاللة جلحلقوهأا ابلسأحر أو ابلطأب، ولأذلك خيلطوهنأا مأن أقأوا  رصأا  انأت غأ  مف ومأة، 
ء ومن أشياء  لئجار أو أوزاء من عظم احليوان أو شعره، جاختلط أمرها ابيمم اجلاهلة، وقد وأاء يف اإلسأالم االست أفا

 ابلقرآن والدعوات امللثورة املتقل ة من أرابما وذلك من ق يم الدعاء. 
 والضم  املسترت يف (ظن) عا د إا اإلنسان يف قوله (بم يريد اإلنسان) أي اإلنسان الفاور.  
 احلياة. والظن: العلم املقارب لليقني، وضم  (أنه) ضم  شلن، أي وأيقن أنه، أي ايمر العظيم الفراق، أي جراق  
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وقولأأه (والتفأأت السأأاق ابلسأأاق) إن محأأم علأأق ظأأاهره، جأأاملع  التفأأاف سأأاقي احملتضأأر بعأأد مواأأه إذ الأأل اي فأأان علأأق  
ساقيه ويقرن بين ما يف ثأوب ال فأن ج أم سأاق من أا ملتفأة صأح ة السأاق ايخأر ، جأالتعريل عأوا عأن املضأاف إليأه، 

  القرب الذي هو أو  مرائم الخرة. وهذا هناية وصل احلالة اليت ييل ما ملص ه إا
وجيأوز أن ي أون ذلأك   أيال جأ ن العأأرب يسأتعملون السأاق مأ ال يف ال أدة ووأأد ايمأر   أيال بسأاق السأاعي أو النأأاهض  

 لعمم عظيم، يقولون: قامت احلرب علق ساق. 
 وأن د ابن ع اس يف قو  الراوز:            
قد سن يل قومك ضرب ايعنأاق وقامأت احلأرب بنأا علأق سأاق واقأدم يف               صربا عنأاق إنأه لأ أربأاق          

 قوله اعاا (يوم ي  ل ساق) يف سورة القلم. 
 جمع  (والتفت الساق ابلساق) طرأت مصي ة علق مصي ة.  
ا  أان خطأااب لغأ  واخلطاب يف قوله (إا ربأك) التفأات عأن طريأق خطأاب اجلماعأة يف قولأه (بأم حت أون العاولأة) ينأه ملأ 

 معني ئسن التفنن جيه. 
والتعريأل يف (املسأأاق) اعريأأل اجلأأنس الأأذي يعأأم النأأاس  ل أأم صأا جأأي م اإلنسأأان ال أأاجر املأأردود عليأأه. ولأأك أن اعأأرب عأأن  

 الالم أبهنا عوا عن املضاف إليه، أي مساق اإلنسان الذي يسل : أاين يوم القيامة. 
اسأأي  مأأا  أمأأام مسأأ ه إا ئيأأث يريأأد مسأأ ه، وضأأده القأأود، وهأأو هنأأا قأأاز واملسأأاق: مصأأدر ميمأأي  (سأأاق)، وهأأو  

 مستعمم يف مع  اإلئضار واإليصا  إا ئيث يلقق وزاء ربه. 
وسأألك يف اجلمأأم الأأيت بعأأد (إذا) مسأألك اإلطنأأاب لت ويأأم ئالأأة االئتضأأار علأأق ال أأاجر ويف ذلأأك إهأأاء إا أن ال أأاجر  

وقد د  عليه ئديث ع ادة بأن الصأامت يف الصأحي( عأن النأيب صألق هللا عليأه وسألم  يرتاء  له مص ه يف ئالة ائتضاره
قا   من أئب لقاء هللا أئب هللا لقاءه ومن  ره لقاء هللا  ره هللا لقاءه، قالأت عا  أة أو بعأض أزواوأه: إان ن أره املأوت. 

ء أئأب إليأه بأا أمامأه جلئأب لقأاء هللا قا : ليس ذاك ول ن املؤمن إذا ئضره املوت ب ر برضأوان هللا و رامتأه جلأيس شأي
وأئب هللا لقاءه، وإن ال اجر إذا ئضر ب أر بعأذاب هللا وعقوبتأه جلأيس شأيء أ أره إليأه بأا أمامأه ج أره لقأاء هللا و أره هللا 

 لقاءه  . 
[   أوا 34[ أوا لأك جألوا 33[   ذهأب إا أهلأه يتمطأق 32[ ول ن  أذب واأوا 31(جال صدق وال صلق  

 [) افري  علق قوله (يسل  أاين يوم القيامة). 35لوا لك ج
 جالضم  عا د إا اإلنسان يف قوله (أمسب اإلنسان أن لن جنم  عظامه) أي جل له ال عث مل يستعد له.  
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عأأن وئأأذف مفعأأو  ( أأذب) لي أأمم  أأم مأأا  أأذب بأأه امل أأر ون، والتقأأدير:  أأذب الرسأأو  والقأأرآن وابل عأأث، واأأوا   
 االستجابة ل را   اإلسالم. 

وجيوز أن ي ون الفاء افريعأا وعطفأا علأق قولأه (إا ربأك يومئأذ املسأاق)، أي جقأد جأارق احليأاة وسأيق إا لقأاء هللا خاليأا  
 من العدة لذلك اللقاء. 

ه مأأن ويف ال أأالم علأأق  أأال الأأوو ني ئأأذف يأأد  عليأأه السأأياق اقأأديره: جقأأد علأأم أنأأه قأأد خسأأر وانأأدم علأأق مأأا أضأأاع 
 االستعداد لذلك اليوم. 

وقد ورد ذلك يف قوله اعاا (إذا د ت ايرا د أا د أا ووأاء ربأك وامللأك صأفا صأفا ووأيء يومئأذ جب أنم يومئأذ يتأذ ر  
 اإلنسان وأىن له الذ ر  يقو  اي ليت  قدمن حليايت). 

هأأو املناسأأأب لقولأأه (ول أأأن  وجعأأم (صأأدق) م أأأتق مأأن التصأأأديق، أي اصأأديق الرسأأو  صأأألق هللا عليأأه وسأأألم والقأأرآن و  
  ذب). 

واملع : جال آمن صا واء به الرسو  صلق هللا عليه وسلم. وبعض املفسرين جسر (صدق) صع  أعطق الصدقة، وهو غ   
 اجلار علق قياس التصريل إذ ئقه أن يقا : اصدق، علق أنه ال يساعد االستدراك يف قوله (ول ن  ذب). 

 تصديق ا وي ا له أبن ئاله م ا ن يئوا  أهم اإلسالم. واملع : جلم يؤمن ومل يسلم. وعطل (وال صلق) علق نفي ال 
و(ال) انجية دخلت علق الفعم املاضي واي  أر يف دخوهلأا علأق املاضأي أن يعطأل علي أا نفأي آخأر وذلأك ئأني يقصأد  

 املت لم أمرين م م ما هنا وقو  زه :          
معأ  قأو  ال سأا ي  (ال) صعأ   مل  ول نأه يقأرن بغأ ه يقأو  العأرب: ال ع أد هللا خأارج  جال هو أخفاهأا ومل يتقأدم وهأذا  

وال جالن، وال يقولون: مررت بروم ال حمسن ئىت يقا : وال قمم  اه ج ذا يعطل عليه نفي آخر جأال يأؤاق بعأدها بفعأم 
اا (جأال اقأتحم العق أة) ج نأه علأق أتويأم مضي إال يف إرادة الدعاء وو  ال جض جوك  وشذ ما خالل ذلأك. وأمأا قولأه اعأ

ا ريأر النفأي ين مفعأو  الفعأم املنفأي حبأرف (ال) وهأو العق أة يتضأمن عأدة أشأياء منفيأة بين أا قولأه (ومأا أدراك مأا العق أة 
 لنأه جك رق ة أو إطعام) إا قوله (من الذين آمنوا). جلما  ان ذلك متعلق الفعم املنفي  ان الفعم يف أتويم ا رير النفي  

 قيم: جك رق ة وال أطعم يتيما وال أطعم مس ينا وال آمن. 
 ومجلة (ول ن  ذب) معطوجة علق مجلة (جال صدق).  
وئأأرف (ل أأن) املحفأأل النأأون ابيصأأالة أي الأأذي مل ي أأن خمفأأل النأأون امل أأددة أخأأت (إن) هأأو ئأأرف اسأأتدراك، أي   

ع  بذ ر نقيضه م م قوله اعاا (وليس علأي م جيمأا أخطألمت بأه نقض ل عض ما اضمنته اجلملة اليت ق له إما جملرد او يد امل
ول ن مأا اعمأدت قلأوب م)، وأمأا ل يأان إمجأا  يف النفأي الأذي ق لأه وو(مأا  أان حممأد أاب أئأد مأن روأال م ول أن رسأو  

 هللا). 
(ول أأن  أأذب وئأأرف (ول أأن) املحفأأل ال يعمأأم إعأأرااب ج أأو ئأأرف ابتأأداء ولأأذلك أ  أأر وقوعأأه بعأأد واو العطأأل ومجلأأة  

واوا) أجادت معنيني: أئد ا او يد قوله (جال صدق) بقوله ( أذب)، واثني مأا زايدة بيأان معأ  (جأال صأدق) أبنأه اأوا 
 عمدا ين عدم التصديق له أئوا ، ونظ ه يف غ  االستدراك قوله اعاا (إال إبليس أىب واست رب). 
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 صلق هللا عليه وسلم. والت ذيب: ا ذي ه ابل عث وابلقرآن وبرسالة حممد  
 والتويل: اإلعراا عن دعواه إا النظر والتدبر يف القرآن.  
 وجاعم (صدق) وايجعا  املذ ورة بعده ضما ر عا دة علق اإلنسان املتقدم ذ ره.  
 و(يتمطق): ه ي املطيطاء  بضم امليم وجت( الطاء بعدها ايء   طاء مقصورة وبدودة  وهي ا حرت.  
 : يتمطط، أي ين املت حرت هد خطاه وهي م ية املعجب بنفسه. وهنا انت ق وصل اإلنسان امل ذب. وأصم يتمطق 
واملع : أنه أ م االستعداد لآلخرة ومل يع ل بدعوة الرسو  صلق هللا عليه وسلم وذهب إا أهله مزدهيا بنفسه غ  مف ر  

 يف مص ه. 
ة  ل ا من قوله (جال صدق وال صلق) نزلت يف ابن و م بن ه ام، قأا : قا  ابن عطية: قا  مج ور املتلولني هذه الي 

   ادت هذه الية اصرح به يف قوله اعاا (يتمطق) ج هنا  انت م ية ب  خمزوم و ان أبو و م ي  ر من ا اه. وجيه نظر 
 سيليت قري ا. 

  ل أأن الحقأأه عالمأأات اخلطأأاب والغي أأة جقولأه (أوا لأأك) وعيأأد، وهأأي  لمأأة اوعأد لأأري قأأر  امل أأم يف لأأزوم هأأذا اللفأ 
والت لم، واملراد به ما يراد بقوهلم: ويم لك، مأن دعأاء علأق اجملأرور ابلأالم بعأدها، أي دعأاء أبن ي أون امل أروه أدىن شأيء 

 منه. 
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سأأام  صأا يأأد  (جألوا): اسأم افضأأيم مأن ويل، وجاعلأأه ضأم  حمأأذوف عا أد علأأق مقأدر معلأأوم يف العأرف، جيقأأدره  أم   

 علق امل روه قا  ايصمعي معناه: قاربك ما ا ره، قالت اخلنساء:          
 مت بنفسي  م اهلموم                      جلوا لنفسي أوا هلأا و ان القانص إذا أجلته الصيد خياطأب الصأيد بقولأه    

ا هلأم طاعأة وقأو  معأروف) يف سأورة القتأا  علأق أئأد أوا لك  وقد قيم: إن منه قوله اعأاا (جألوا هلأم) مأن قولأه (جألو 
أتويلني جيعم (طاعة وقو  معأروف) مسأتلنفا ولأيس جأاعال السأم التفضأيم. وذهأب أبأو علأي الفارسأي إا أن (أوا) علأم 
ملع  الويم وأن وزنه أجعم من الويم وهو اهلالك، جلصم اصريفه أويم لأك، أي أشأد هال أا لأك جوقأ  جيأه القلأب  لطلأب 

لتحفيأأل  أبن أخأأرت اليأأاء إا آخأأر ال لمأأة وصأأار أوا بأأوزن أجلأأ(، جلمأأا حتأأرك ئأأرف العلأأة وانفأأت( مأأا ق لأأه قلأأب ألفأأا ا
 جقالوا: أوا يف صورة وزن جعلق. 

وال أأاف خطأأاب لإلنسأأان املصأأرح بأأه غأأ  مأأرة يف الايت السأأابقة بطريأأق الغي أأة إظ أأارا وإضأأمارا، وعأأد  هنأأا عأأن طريأأق  
علق طريقة االلتفات ملواو ة اإلنسان ابلدعاء ين املواو ة أوق  يف التوبيخ، و ان مقتضق الظأاهر أن الغي ة إا اخلطاب 

 يقا : أوا له. 
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وقوله (جلوا) أت يد  يوا لك  ويء جيه بفاء التعقيأب للداللأة علأق أنأه يأدعق عليأه أبن يعق أه امل أروه ويعقأب بأدعاء  
 آخر. 

 عليه وسلم خرج من املسجد جاستق له أبو و م علق ابب ب  خمزوم جاخذ رسأو  هللا قا  قتادة: إن رسو  هللا صلق هللا 
جل ب أاب و م ب يابه وقا  له (أوا لك جلوا   أوا لك جلوا) قا  أبو و م يت ددين حممد  أي يستعمم  لمة الدعاء 

 ك جلوا)  ما قا  ييب و م. يف إرادة الت ديد  جوهللا إين يعز أهم الوادي. وأنز  هللا اعاا (أوا ل
 وقوله (  أوا لك جلوا) أت يد للدعاء عليه ولتل يده السابق.  
وويء حبرف ( ) لعطل اجلملة داللة علق أن هأذا التل يأد اراقأاء يف الوعيأد، ويديأد أبشأد بأا أجأاده الت ديأد وأت يأده   

  قوله اعاا ( ال سوف اعلمون    ال سوف اعلمون). 
ن املراد:  م إنسأان  أاجر  مأا يقتضأيه أو  ال أالم مأن قولأه (أمسأب اإلنسأان أن لأن جنمأ  عظامأه) إا قولأه وأئسب أ 

(بم اإلنسان علق نفسه بص ة)، وما أبو و م إال من أوهلم، وأن النيب صلق هللا عليه وسلم اوعده ابللف  الذي أنزله هللا 
 يديدا يم اله. 

 س ب نزو  شيء من القرآن  لمات جي ا اسام(.  و لمات املتقدمني يف  ون ال يء 
[) اسأتئناف ابتأدا ي عأاد بأه ال أالم إا االسأتدال  علأق إم أان ال عأث وهأو مأا 36(أمسب اإلنسان أن يرتك سد    

ابتدئ به جارا ط بقوله (أمسب اإلنسان أن لن جنم  عظامه) ج لنه قيم: أمسب أن لن جنم  عظامه ومسأب أن نرت أه 
 العدم. يف ئالة 

 وزيد هنا أن مقتضق احل مة اإلهلية إيقاعه بقوله (أن يرتك سد )  ما ستعلمه.  
 واالستف ام إن اري م م الذي س قه يف قوله اعاا (أمسب اإلنسان ن لن جنم  عظامه).  
نايتأأه أبئوالأأه وأصأأم معأأ  الأأرتك: مفارقأأة ال أأيء شأأيئا اختيأأاراي مأأن التأأارك، ويطلأأق قأأازا علأأق إ أأا  أئأأد شأأيئا وعأأدم ع 

 وبتع ده، وهو هنا مستعمم يف املع  اجملازي. 
واملأأراد صأأا يأأرتك عليأأه اإلنسأأان هنأأا مأأا يأأد  عليأأه السأأياق، أي ئأأا  العأأدم دون إئيأأاء بأأا د  عليأأه قولأأه اعأأاا (أمسأأب  

 اإلنسان أن لن جنم  عظامه) وقوله (ين ل اإلنسان يومئذ صا قدم وأخر). 
للفاعم ج   للنا ب إجيازا يوأم العلأم ابلفاعأم مأن قولأه السأابق (أن لأن جنمأ  عظامأه) ج لنأه  وعد  عن بناء جعم يرتك 

 قا : أمسب اإلنسان أن نرت ه دون بعث وأن هنمم أعماله سد . 
 
ججاء ذ ر (سد ) هنا علق طريقة اإلدماج جيما س ق له ال الم، إهاء إا أن مقتضق ئ مة خلق اإلنسان أن ال يرت ه  

 بعد املوت جال مييه ليجازيه علق ما عمله يف ئيااه ايوا.  خالقه
ويف إعادة (أمسب اإلنسان) ييئأة ملأا سأيعق ه مأن دليأم إم أان ال عأث مأن وانأب املأادة بقولأه (أمل يأك نطفأة) إا آخأر  

 السورة. 
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عأث، أال اأر  أنأه وقأ  بعأد جقوله (أمسأب اإلنسأان أن يأرتك سأد ) ا ريأر واعأداد لإلن أار علأق ال أاجرين ا أذي  م ابل  
 وصل يوم القيامة وما جيه من احلساب علق ما قدم اإلنسان وأخر. 

 ومع  هذا م م قوله اعاا (أجحس تم أمنا خلقنا م ع  ا وأن م إلينا ال اروعون).  
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و اسأأم يسأأتوي جيأأه املفأأرد وسأأد  بضأأم السأأني والقصأأر: اسأأم صعأأ  امل مأأم ويقأأا : سأأد  بفأأت( السأأني والضأأم أ  أأر وهأأ  

 واجلم  يقا : إبم سد ، ومجم سد  وي تق منه جعم جيقا : أسد  إبله وأسديت إبلي، وألفه منقل ة عن الواو. 
 ومل يفسر صائب ال  اف هذه ال لمة و ذلك الراغب يف املفردات ووق  (سد ) يف موض  احلا  من ضم  يرتك.  
وأبأأأد  ار ي أأأه ووه أأأه القأأأو  العقليأأأة الأأأيت مل يعط أأأا غأأأ ه مأأأن أنأأأوا  احليأأأوان جأأأ ن الأأأذي خلأأأق اإلنسأأأان يف أئسأأأن أتويأأأم  

ليسأأتعمل ا يف منأأاج  ال انحصأأر أو يف ضأأد ذلأأك مأأن مفاسأأد وسأأيمة، وال يليأأق حب متأأه أن ي ملأأه م أأم احليأأوان جيجعأأم 
ن جيعم إليه املص ، جلو أ لأه الصاحلني  املفسدين والطا عني لرمم  اجملرمني، وهو العليم القدير املتم ن حب مته وقدراه أ

لفاز أهم الفساد يف عامل  ساد، ومل يأالق الصأاحلون مأن صأالئ م إال اين أاد، وال يناسأب ئ مأة احل أيم إ أا  النأاس 
ي يمون يف  م وادي، وار  م مضراب لقو  امل م  ج ن الري( للعادي  ولذلك قا  يف وانب االسأتدال  علأق وقأو  ال عأث 

ن لن جنم  عظامه)، أي ال نعيد خلقه ون ع ه للجزاء  ما أبلغناهم، وواء يف وانب ئ مته صا ي ابه (أمسب اإلنسان أ
ايسلوب السابق جقا  (أمسأب اإلنسأان أن يأرتك سأد ) مأ  زايدة جا أدة صأا دلأت عليأه مجلأة (أن يأرتك سأد )، أي ال 

زاة. وعن ال اجعي: مل خيتلل أهأم العلأم ابلقأرآن مسب أن يرتك غ  مرعي ابلت ليل  ما ارتك اإلبم، وذلك يقتضي اجملا
جيمأأا علمأأت أن السأأد  الأأذي ال يأأؤمر وال ين أأق اه. وقأأد ا أأني مأأن هأأذا أن قولأأه (أن يأأرتك سأأد )  نايأأة عأأن اجلأأزاء ين 

 الت ليل يف احلياة الدنيا مقصود منه اجلزاء يف الخرة. 
[ ألأأيس 39[ ججعأأم منأأه الأأزووني الأأذ ر واين أأق 38[    أأان علقأأة جحلأأق جسأأو  37(أمل يأأك نطفأأة مأأن مأأ  هأأ   

[) استئناف هو علة وبيان لإلن ار املسوق لالسأتدال  بقولأه (أمسأب اإلنسأان أن 40ذلك بقادر علق أن ميي املواق 
يأرتك) الأأذي وعأم ا ريأأرا وأتييأد ملضأأمون قولأه (أمسأأب اإلنسأأان أن لأن جنمأأ  عظامأه) اليأأة، أي أن خلأق اإلنسأأان مأأن 

فة وادروأأه يف أطأأوار  يانأأه دليأأم علأأق إث أأات القأأدرة علأأق إن أأا ه إن أأاء اثنيأأا بعأأد افأأرق أوزا أأه واضأأمحالهلا، مأأادة ضأأعي
جيتصأأم معأأ  ال أأالم ه أأذا: أمسأأب اإلنسأأان أن لأأن جنمأأ  عظامأأه ويعأأد ذلأأك متعأأذرا. أمل ن أأدأ خلقأأه إذ  أأوانه نطفأأة   

 قا  اعاا ( ما بدأان أو  خلق نعيده). اطور خلقه أطوارا جماذا يعجزان أن نعيد خلقه اثنيا  ذلك، 
 وهذه اجلمم   يد لقوله (أليس ذلك بقادر علق أن ميي املواق).  
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وهذا ال يان خاص أبئد معنيي الرتك يف الية وهو ار ه دون إئياء وأ تفي ب يان هذا عن بيان املع  الخأر الأذي قيأده   
ا دة اإلئياء أن جيازي علق عمله.واملع : أمسب أن يأرتك جانيأا وال قوله (سد )،أي ار ه بدون وزاء علق أعماله ين ج

 لدد ئيااه. 
ووق  وصل (سد ) يف خال  ذلك موق  االستدال  علق لزوم بعث الناس مأن وانأب احل مأة، وانتقأم بعأده إا بيأان  

 إم ان ال عث من وانب املادة،ج ان وقوعه إدماوا. 
ئىت صار وسدا ئيا اتم اخللقة واإلئساس ج ان بعضه من صنل الأذ ور وبعضأه جاإلنسان خلق من ماء وطور أطوارا  

من صنل اإلانث،جالذي قدر علق هذا اخللأق ال أدي  ال يعجأزه إعأادة خلأق  أم وائأد  مأا خلقأه أو  مأرة حب مأة دقيقأة 
 وطريقة أخر  ال يعلم ا إال هو. 

 ورة جاطر. والنطفة: القليم من املاء مسي ما ماء التناسم، واقدم يف س 
وأختلل يف افسأ  مع ( أ ) جقأا    أ  مأن املفسأرين معنأاه:اراق.ومل يأذ ر يف  تأب اللغأة أن جعأم: مأ  أو أمأ  يطلأق  

صع  أراق سو  أن بعض أهم اللغة قا  يف اسمية(م ) اليت ص ة إهنا مسيت  ذلك يهنا اراق مأا دمأاء اهلأدي،ومل ي ينأوا 
 لتعدية. هم هو جعم قرد أو ممزة ا

وأئسأأب هأأذا مأأن التلفيقأأات املعروجأأة مأأن أهأأم اللغأأة مأأأن طلأأ  م إجيأأاد أصأأم الشأأتقاق ايعأأالم وهأأو ا لأأل صأأأراح ،  
جاسم(م ) علم مرلم، وقا  ثعلب:مسيت من قوهلم: م  هللا عليه املوت، أي قدره يهنا انحر جي ا اهلدااي وم له عن أبأن 

صع  ختلق من قوهلم م  هللا اخللق،أي خلق أم. وايظ أر قأو  بعأض املفسأرين مشيم وعن أبن عيينة. وجسر بعض م      
 أنه مضار  أم  الروم جي ون  قوله(أجرأيتم ما  نون) يف سورة الواقعة. 

 والعلقة :القطعة الصغ ة من الدم املتعقد.  
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 ج ن  ونه علقة أعجب من  ونه نطفة ينه صار علقأة وعطل جعم( ان علقة ) حبرف     للداللة علق الرتاخي الرايب  

بعد أن  ان ماء جاختلط صا افرزه رئم اين ق مأن ال ويضأات ج أان مأن ال ويضأات ج أان مأن قموع مأا علقأة  مأا اقأدم 
 يف جا دة التقييد بقوله يف سورة النجم (من نطفة إذا   ). 

ه قولأه(جحلق) ابلفأاء، ين العلقأة يعق  أا أن اصأ  مضأغة إا أن وملا  ان ا وينه علقة هو م أدأ خلأق اجلسأم عطأل عليأ 
 يتم خلق اجلسد وانفخ جيه الروح. 

 وضم (خلق) عا د إا(ربك). و ذلك عطل(جسو ) ابلفاء.  
والتسوية: وعم ال قء سواء،أي معدال مقوما قا  اعاا(جسواهن س   مساوات)وقا  (الأذي خلأق جسأو )، أي ججعلأه  

 حلم. وسدا من عظم و 
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 ومفعو  (خلق) ومفعو  (سو ) حمذوجان لداللة ال الم علي ما، أي جحلقه جسواه.  
 وعقب ذلك خبلقه ذ را أو أن ق زووني ومن ما ي ون التناسم أيضا.  
 وقرأ اجلم ور(  ) ابلفوقية علق أنه وصل  (نطفة). وقرأه ئفص ويعقوب ابلتحتية علق أنه وصل (م ).  
قادر علق أن ميي املواق) واقعة موق  النتيجة من الدليم ين خلق وسم اإلنسان من عدم وهو أمر ومجلة (أليس ذلك ب 

اثبت بضأرورة امل أاهدة، أئأق ابالسأت عاد مأن إعأادة احليأاة إا اجلسأم بعأد املأوت سأواء بقأي اجلسأم غأ  انقأص أو نقأص 
 ب من إجياد اجلسم من عدم. بعضه أو معظمه ج و إا بث احلياة جيه وإعادة ما ج  من أوزا ه أقر 

واالستف ام إن ار للمنفي إن ار اقرير ابإلث ات وهذا غالب استعما  االستف ام التقريري أن اق  علق نفي ما يراد إث ااأه  
 لي ون ذلك  التوسعة علق املقرر إن أراد إن ارا  ناية عن ثقة املت لم أبن املحاطب ال يستطي  اإلن ار. 

تأأام صحسأأن رد العجأأز علأأق الصأأدر، جأأ ن السأأورة اجتتحأأت ان أأار أن مسأأب امل أأر ون اسأأتحالة وقأأد وأأاء يف هأأذا اخل 
ال عث، ويسلسم ال الم يف ذلك أبجانني من اإلث أات والت ديأد والت أريط واالسأتدالا ، إال أن أجضأق إا اسأتنتاج أن هللا 

ن أن لأن جنمأ  عظامأه بلأق قأادرين علأق أن قأادر علأق أن ميأي املأواق وهأو املطلأوب الأذي قأدم يف قولأه (أمسأب اإلنسأا
 نسوي بنانه). 

واعميم املواق يف قوله (أليس ذلك بقادر علق أن ميي املواق) بعد وراين أسلوب ال الم عم خصوص اإلنسأان ال أاجر  
 أو خصوص  اجر معني، جيعم مجلة (أليس ذلك بقادر علق أن ميي املواق) اذييال. 

 بسم هللا الرمحن الرئيم  
 سورة اإلنسان  
 مسيت يف زمن أصحاب رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم (سورة هم أاق علق اإلنسان).  
رو  ال حاري يف ابب القراءة يف الفجر من صحيحه عن أيب هريرة قا :   ان النأيب صألق هللا عليأه وسألم يقأرأ يف الفجأر  

 ب(أمل السجدة) و(هم أاق علق اإلنسان). 
ن علق اسمية هذه السورة (سورة اإلنسان) عند ذ أر السأور امل يأة واملدنيأة، ومل يأذ رها يف عأداد واقتصر صائب اإلاقا  

 السور اليت هلا أ  ر من اسم. 
 واسمق (سورة الدهر) يف     من املصائل.  
 وقا  اخلفاوي اسمق (سورة ايم اج)، لوقو  لف  ايم اج جي ا ومل يق  يف غ ها من القرآن.  
 سي : أهنا اسمق(سورة ايبرار)، ين جي ا ذ ر نعيم ايبرار وذ رهم مذا اللف  ومل أره لتغي ه. وذ ر الطرب  
 ج ذه مخسة أمساء هلذه السورة.  
واختلل جي ا جقيم هي م ية، وقيأم مدنيأة، وقيأم بعضأ ا م أي وبعضأ ا مأدين، جعأن أبأن ع أاس وابأن أيب طلحأة وقتأادة  

ود ينأه  أذلك را  أا يف مصأحفه جيمأا رواه أبأو داود  مأا سأيليت قري أا.وعلق هأذا ومقاام: هي م ية، وهأو قأو  ابأن مسأع
 اقتصر معظم التفاس  ونس ه اخلفاوي إا اجلم ور. 
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ورو  قاهد عن أبن ع اس: أهنا مدنية، وهو قو  وابر بن زيد وئ ي عن قتادة أيضا. وقا  احلسأن وع رمأة وال لأيب:  
آلأأا أو  فأأورا) إا آخرهأأا، أو قوله(جاصأأرب حل أأم ربأأك وال اطأأ  مأأن م)اخل. ومل يأأذ ر هأأي مدنيأأة إال قولأأه (وال اطأأ  مأأن م 

هؤالء أن الك الايت من أية سورة  انت اعد يف م ة إا أن نزلت سورة اإلنسان ابملدينة وهذا غريأب. ومل يعينأوا أنأه يف 
 أية سورة  ان مقروءا. 
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ومعاني ا وارية علق سنن السور امل ية وال أئسب ال اعث علق عأدها يف املأدين إال مأا  وايص( أهنا م ية ج ن أسلوما  

روي مأأن أن آيأأة(يطعمون الطعأأام علأأق ئ أأه) نزلأأت يف إطعأأام علأأي أبأأن أيب طالأأب ابملدينأأة مسأأ ينا ليلأأة،ويتيما أخأأر ، 
أو مأأا روي انأأأه نأأأز  يف أيب  وأسأأ ا أخأأأر ، ومل ي أأن للمسأأألمني أسأأر  ص أأأة محأأال للفأأأ  أسأأأ  علأأق معأأأ  أسأأ  احلأأأرب،

الدئداح وهو أنصاري، و   ا ما محلوا نزو  الية علق م م انط ق علي ا معاني ا جعأربوا عن أا أبسأ اب نأزو   مأا بينأاه يف 
 املقدمة اخلامسة. 

ق. وهأذا وعدها وابر بن زيد ال امنة والتسعني يف ارايب نزو  السأور. وقأا : نزلأت بعأد سأورة الرمحأان وق أم سأورة الطأال 
 وري علق ما رآه أهنا مدنية. 

ج ذا  ان ايص( أهنا م ية أخذا برتايب مصحل ابن مسعود جت ون ال الثني أو احلادية وال الثني ووديرة أبن اعد سأورة  
 القيامة أو وو ذلك ئس ما ورد يف ارايب أبن مسعود. 

ابن مسعود قا :( ان النيب صلق هللا عليه وسألم  رو  أبو داود يف ابب حتزيب القرآن من سننه عن علقمة وايسود عن 
يقأأرأ النظأأا ر السأأوراني وعأأد سأأورا جقأأا   وهأأم أاأأق  و  ال أقسأأم بيأأوم القيامأأة  يف ر عأأة  . قأأا  أبأأو داود: هأأذا أتليأأل ابأأن 

 مسعود(أي أتليل مصحفه): واافق العادون علق عد آي ا إئد  وثالثني. 
  
 أغراض ا  
 بعد أن مل ي ن ج يل يقضي ابستحالة إعادة ا وينه بعد عدمه.  التذ   أبن  م إنسان  ون 
 وإث ات أن اإلنسان حمقوق اجراد هللا ابلع ادة ش را خلالقه وحمذر من اإلشراك به.  
 وإث ات اجلزاء علق احللني م  شيء من وصل ذلك اجلزاء حبالتيه واإلطناب يف وصل وزاء ال ا رين.  
علق الناس بنعمة اإلجياد ونعمة اإلدراك واالمتنان صا أعطيه اإلنسان من التمييز بني اخل   وأدمج يف خال  ذلك االمتنان 

 وال ر وإرشاده إا اخل  بواسطة الرسم جمن الناس من ش ر نعمة هللا ومن م من  فرها جع د غ ه. 
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ه يف ذلأأك، والتحأأذير مأأن أن يلأأني وا  يأأت النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم علأأق القيأأام أبع أأاء الرسأأالة والصأأرب علأأق مأأا يلحقأأ 
لل اجرين، واإلشارة إا أن االصطفاء للرسالة نعمة عظيمة يستحق هللا ال  ر علي ا ابالضطال  ما اصأطفاه لأه واق أا  

 علق ع اداه. 
 وايمر ابإلق ا  علق ذ ر هللا والصالة يف أوقات من الن ار.  
[) اسأتف ام اقريأري واالسأتف ام مأن أقسأام اخلطأاب وهأو 1مذ ورا  (هم أاق علق اإلنسان ئني من الدهر مل ي ن شيئا 

هنأأا مووأأه إا غأأ  معأأني ومسأأتعمم يف حتقيأأق ايمأأر املقأأرر بأأه علأأق طريأأق ال نايأأة ين االسأأتف ام طلأأب الف أأم، والتقريأأر 
ربوبيأة إبطأاال إلشأراك يقتضي ئصو  العلأم صأا اقأرر بأه إا إهأاء إا اسأتحقاق هللا أن يعأرتف اإلنسأان لأه ابلوئدانيأة يف ال

 امل ر ني. 
 واقدمي هذا االستف ام ملا جيه من ا ويق إا معرجة ما أييت بعده من ال الم.  
 ججملة (هم أاق علق اإلنسان)   يد واوطئة للجملة اليت بعدها وهي (إان خلقنا اإلنسان من نطفة أم اج) اخل.  
مجأ  أصأم (هأم) إهنأا يف االسأتف ام م أم (قأد) يف اخلأرب، وصالزمأة و(هم) ئرف يفيد االستف ام ومع  التحقيق، وقأا    

(هم) االستف ام   ر يف ال الم ئذف ئرف االستف ام مع ا ج انت جيأه صعأ  (قأد)، وخصأت ابالسأتف ام جأال اقأ  يف 
ه اعأاا (هأم اخلرب، ويتطرق إا االستف ام ما ما يتطرق إا االسأتف ام مأن االسأتعماالت. وقأد اقأدم بيأان ذلأك عنأد قولأ

 ينظرون إال أن أياي م هللا يف ضلم من الغمام) يف سورة ال قرة. 
 وقد علمت أن محم االستف ام علق مع  التقرير مصم هذا املع .  
واملع : هم يقر  م إنسان مووود أنه  أان معأدوما زمأاان طأويال، جلأم ي أن شأيئا يأذ ر، أي مل ي أن يسأمق وال يتحأدث  

ن قد يذ ر بووه العموم يف وو قو  الناس: املعدوم متوقل وووده علق جاعم. وقو  الواقل: ئ سأت عنه بذااه  وإن  ا
علق ذرييت، وووه ج ن ذلك ليس ذ را ملعني ول نه ئ أم علأق ايمأر املقأدر ووأوده  . وهأم ال يسأع م إال اإلقأرار بأذلك، 

 أ تفي بتوويه هذا التقرير إا  م سام . 
تغراق م أأم قولأه (إن اإلنسأأان لفأي خسأأر إال الأذين آمنأأوا) اليأة، أي هأأم أاأق علأأق  أم إنسأأان واعريأل (اإلنسأأان) لالسأ 

 ئني  ان جيه معدوما. 
 والدهر: الزمان الطويم أو الزمان املقارن لووود العامل الدنيوي.  
أربعأون سأنة وال  واحلني: مقدار قمم من الزمان يطلق علق ساعة وعلق أ  أر، وقأد قيأم إن أقصأق مأا يطلأق عليأه احلأني 

 أئس ه. 
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ومجلأة (مل ي أن شأيئا مأذ ورا) جيأوز أن ا أأون نعتأا  (ئأني) بتقأدير ضأم  رابأأط صحأذوف لداللأة لفأ  (ئأني) علأأق أن   
العا د قرور حبرف الظرجية ئذف م  واره  قوله اعاا (وااقوا يوما ال لأزي نفأس عأن نفأس شأيئا) إذ التقأدير: ال لأزي 

 فس عن نفس شيئا، جالتقدير هنا: مل ي ن جيه اإلنسان شيئا مذ ورا، أي  ان معدوما يف زمن س ق. جيه ن
 وجيوز أن ا ون اجلملة ئاال من (اإلنسان)، وئذف العا د  حذجه يف اقدير النعت.  
 وال يء: اسم للمووود.  
يخ أار وايئأوا . ويتعلأق لفظأه الأدا  عليأه واملذ ور: املعني الذي هو حبيث يأذ ر، أي يعأرب عنأه خبصوصأه وخيأرب عنأه اب 

 ابيجعا . 
 جلما املعدوم جال يذ ر ينه ال اعني له جال يذ ر إال بعنوانه العام  ما اقدم آنفا، وليس هذا هو املراد ابلذ ر هنا .  
 ابمسه املعني له.  وهلذا جنعم (مذ ورا) وصفا  (شيئا) أريد به اقييد (شيئا)، أي شيئا خاصا وهو املووود املعرب عنه 
[) استئناف بياين مرتاب علأق التقريأر الأذي د  عليأه 2(إان خلقنا اإلنسان من نطفة أم اج ن تليه ججعلناه مسيعا بص ا  

 (هم أاق علق اإلنسان ئني من الدهر مل ي ن شيئا مذ ورا) ملا جيه من الت ويق. 
رورة، جالسأأما  يت أأوف ملأأا يأرد بعأأد هأأذا التقريأأر جقيأأم لأأه إن هللا والتقريأر يقتضأأي اإلقأأرار بأأذلك ال حمالأأة ينأه معلأأوم ابلضأأ 

 خلقه بعد أن  ان معدوما جلوود نطفة  انت معدومة   استحرج من ا إنساان، ج  ت اعلق اخللق ابإلنسان بعد عدمه. 
وأب العلأم ئيأأث وأت يأد ال لأم حبأرف (إن) لتنزيأم امل أر ني منزلأة مأن ين أأر أن هللا خلأق اإلنسأان لعأدم وأري م علأق مو  

 ع دوا أصناما مل خيلقوهم. 
 واملراد ب(اإلنسان) م م ما أريد به من قوله (هم أاق علق اإلنسان) أي  م نو  اإلنسان.  
 وأدمج يف ذلك  يفية خلق اإلنسان من نطفة التناسم ملا يف الك ال يفية من دقا ق العلم اإلهلي والقدرة واحل مة.  
 ورة القيامة. وقد اقدم مع  النطفة يف س 
وأم اج: م تق من امل ج وهو اخللط، أي نطفة خملوطة قا  اعاا (س حان الأذي خلأق ايزواج  ل أا بأا ان أت ايرا  

 ومن أنفس م وبا ال يعلمون) وذلك افس  مع  اخللط الذي أش  إليه هنا. 
ربد، ج ي إما مج  م أج ب سأر جسأ ون وصيغة (أم اج) ظاهرها صيغة مج  وعلق ذلك محل ا الفراء وابن الس يت وامل 

بأوزن عأد ، أي ب أوج، أي خملأوط م أم ذبأ(، وهأذا مأا اقتصأر عليأه يف اللسأان والقأاموس، أو مجأ  م أج بفتحتأني م أأم 
 س ب وأس اب أو مج  م ج بفت( ج سر م م  تل وأ تاف. 

ا   ممأزة  أاف وحتتيأة ألأل والووه ما ذهأب إليأه صأائب ال  أاف:أن (أم أاج) مفأرد  قأوهلم: برمأة أع أار وبأرد أ يأ 
وشني معجمة الذي أعيد غزله مراني  . قا   وال يصأ( أن ي أون أم أاج مجأ  م أج بأم  أا  أي م أج وأم أاج  مأ الن 
يف اإلجراد اه. وقا  بعض ال اا ني: إنه خالل  الم سي ويه. وأشار ال يضأاوي إا ذلأك، وأئسأب أنأه مل يأر  أالم سأي ويه 

  اج) مفردا ين أث ت اإلجراد يف  لمة أنعام والزخم ري معروف ب دة متابعة سي ويه. صرما يف من  أن ي ون (أم
ج ذا  ان (أم اج) يف هذه الية مفردا  ان علق سورة اجلم   ما يف ال  اف. جوصل نطفة به غأ  حمتأاج إا أتويأم،   

طفة به ابعت أار مأا ا أتمم عليأه النطفأة مأن وإذا  ان مجعا  ما ورا عليه  الم الفراء وابن الس يت واملربد،  ان وصل الن
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أوأأأزاء خمتلفأأأة اخلأأأواص،  جلأأأذلك يصأأأ   أأأم وأأأزء مأأأن النطفأأأة عضأأأوا  جوصأأأفوا النطفأأأة جبمأأأ  االسأأأم للم الغأأأة أي شأأأديدة 
 االختالط. 

 وهذه ايم اج من ا ما هو أوزاء  يميا ية ن ااية أو ارابية ومن ا ما هو عناصر قو  احلياة.  
موضأأ  احلأأا  مأأن اإلنسأأان وهأأي ئالأأة مقأأدرة، أي مريأأدين ابأأتالءه يف املسأأتق م، أي بعأأد بلوغأأه طأأور ومجلأأة (ن تليأأه) يف  

 العقم والت ليل، وهذه احلا   قوهلم: مررت بروم معه صقر صا دا به غدا. 
ظ ر به وقد وقعت هذه احلا  معرتضة بني مجلة (خلقنا) وبني (ججعلناه مسيعا بص ا) ين االبتالء، أي الت ليل الذي ي 

امت اله أو عصيانه إمنأا ي أون بعأد هدايتأه إا السأ يم اخلأ ، ج أان مقتضأق الظأاهر أن يقأ  (ن تليأه) بعأد مجلأة (إن هأديناه 
 الس يم)، ول نه قدم لالهتمام مذا االبتالء الذي هو س ب السعادة وال قاوة. 

 ال الم.  وويء جبملة (إان هديناه الس يم) بياان جلملة (ن تليه) افننا يف نظم 
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وئقيقة االبتالء: االخت ار لتعرف ئا  ال يء وهو هنا  ناية عأن الت ليأل أبمأر عظأم ين ايمأر العظأيم يظ أر افأاوت   

 امل لفني به يف الوجاء اقامته. 
 انأت أصأم اف أ ه وجر  علق خلقه من نطفة أنه وعله مسيعا بص ا، وذلأك إشأارة إا مأا خلقأه هللا لأه مأن احلأواس الأيت   

واأأدب ه، ولأأذلك وأأاء وصأأفه ابلسأأمي  ال صأأ  بصأأيغة امل الغأأة ومل يقأأم ججعلنأأاه: سأأامعا م صأأرا، ين مسأأ  اإلنسأأان وبصأأره 
أ  ر حتصيال و ييزا يف املسموعات وامل صرات من مس  وبصر احليوان، ج السم  يتلقق ال را   ودعوة الرسم وابل صر ينظر 

 صنعه.  يف أدلة ووود هللا وبدي 
 من مس  وبصر احليوان، ج السم  يتلقق ال را   ودعوة الرسم وب صر ينظر يف أدلة ووود هللا وبدي  صنعه.  
وهذا ختلص إا ما ميز هللا به اإلنسان من وعله لاه الت ليل وأا ا  ال را   والك خصيصية اإلنسان الأيت مأا ارا أزت  

 جلملة بقوله (إان هديناه الس يم): الايت. مدينته وأنتظم وامعااه، ولذلك أعق ت هذه ا
[) اسأتئناف بيأاين ل يأان مأا ن أل عأن مجلأة (ن تليأه) ولتفصأيم مجلأة (ججعلنأاه 3(إان هديناه الس يم إما شا را وإمأا  فأورا  

 مسيعا بص ا)، وختلص إا الوعيد علق ال فر والوعد علق ال  ر. 
الطريق اجلادة إا ما جيه النف  بواسطة الرسم إا العقا د الصحية وايعما   وهداية الس يم:   يم حلا  املرشد. والس يم: 

 الصاحلة اليت هي س ب جوزه ابلنعيم ايبدي، حبا  من يد  السا ر علق الطريق املؤدية إا مقصده من س ه. 
 أ  ة أبوأزاء احلالأة امل أ ه مأا، جأاه وهذا التم يم ينحم إا ا  ي ات أوزاء احلالة املر  أة امل أ  ة أبوأزاء احلالأة املر  أة امل 

اعاا  اهلادي، واإلنسان ي  ه السا ر املتح  يف الطريق، وأعما  الدين ا  ه الطريق، وجوز املتت أ  هلأدي هللا ي أ ه ال لأود 
 إا امل ن املطلوب. 
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ضأأال  االعتقأأاد ومفاسأأد ويف هأأذا النأأداء علأأق أن هللا أرشأأد اإلنسأأان إا احلأأق وأن بعأأض النأأاس أدخلأأوا علأأق أنفسأأ م  
ايعما  جمن برأ نفسه من ذلك ج و ال ا ر وغ ه ال فور، وذلك اقسيم حبسب ئا  الناس يف أو  ال ع ة،   ظ ر من 

 خلطوا عمال صاحلا وأخر سيئا. 
 وأت يد اخلرب ب(إن) للرد علق امل ر ني الذين يزعمون أن ما يدعوهم إليه القران ابطم.  
 فورا) ئاالن من ضم  الغي ة جيه (هديناه)، وهو ضم  (اإلنسان). و(إما شا را وإما   
و(إما) ئرف افصيم، وهو ئرف بسيط عند اجلم ور. وقا  سي ويه: هو مر ب من ئرف (إن) ال رطية و(ما) الناجية.  

مأم هلأا يف وقد لردت (إن) ابلرت يب علق ال رطية  ما لردت (ما) عن النفي، جصار قمو  (إما) ئأرف افصأيم وال ع
االسأم بعأأدها وال  نأ  العامأأم الأأذي ق ل أا عأأن العمأأم يف معمولأه الأأذي بعأدها ج أأي يف ذلأأك م أم (آ ) ئأأرف التعريأأل. 
وقدر بعض النحاة (إما) ال انية ئرف عطأل وهأو حت أم إذ وعلأوا ال انيأة عاطفأة وهأي أخأت ايوا، وإمنأا العأاطل الأواو 

 أتبط شرا:           وإما مقحمة بني االسم ومعموله  ما يف قو 
 أأا خطتأأا إمأأا إسأأأار ومأأأنة                      وإمأأا دم واملأأوت ابحلأأر أوأأدر جأأ ن االمسأأني بعأأد (إمأأا) يف موضأأوعني مأأن   

 ال يت قروران ابإلضاجة ولذلك ئدثت النون من قوله:  ا خطتا، وذلك أجص(  ما واء يف هذه الية. 
 نأه ئأذف النأون لإلضأاجة ومل يعتأد (إمأا) جاصأال بأني املضأاف واملضأاف إليأه وعلأق قا  ابن و   أما من ور (إسأار) ج  

هذا اقو :  ا إما غالما زيد وإما عمروا وأوود من هذا أن اقو :  ا خطتا إسار ومنة وإما خطتا دم   قا : وأما الرج  
 ذلك  اخل. جطريق املذهب، وظاهره أمره أنه علق لغة من ئذف النون لغ  اإلضاجة جقد ئ ي 

ومقتضق  المه أن ال يت روي ابلوو ني اجلر والرج  وقريب منه  الم املرزوقي وزاد جقا   وئذف النون إذا رجعت  إسار   
 استطالة لالسم  لنه استطا  خطتا ب دله وهو قوله: إما إسار  اخل. 

صل شا ر ووصل  فور، جلئأد الوصأفني واملع : إان هديناه الس يم يف ئا  أنه مرتدد أمره بني أئد هذين الوصفني و  
علق الرتديد مقارن حلا  إرشاده إا الس يم، وهي مقارنة عرجية، أي عقب الت ليأغ والتلمأم، جأ ن أخأذ ابهلأد   أان شأا را 
وإن أعرا  ان  فورا  من مل أيخأذ ارشأاد مأن ي ديأه الطريأق جيلخأذ يف طريأق يلقأي بأه السأ ا  أو اللصأوص، وبأذلك مت 

 يف قوله (إان هديناه الس يم).  التم يم الذي
 [)  4(إان أعتدان لل اجرين سالسم وأغالال وسع ا  
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 أريد التحلص إا وزاء الفريقني ال ا ر وال فور.   
ملأرتدد واجلملة مستلنفة استئناجا بيانيا ين قوله (إما شا را وإما  فورا) ي   اطل  السامعني إا معرجأة آاثر هأذين احلأالني ا 

 ئاله بين ما، جابتدأ جبزاء ال اجر ين ذ ره أقرب. 
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وأ د اخلرب عن الوعيد حبرف التل يد إلدخا  الأرو  علأي م ين املتوعأد إذا أ أد  المأه صؤ أد جقأد أذن أبنأه ال هأوادة لأه  
 يف وعيده. 

 قا  اعاا (وأعتدت هلن مت ئا).  وأصم (أعتدان) أي أعددان، بدالني، أي هيئنا لل اجرين، يقا : اعتد  ما يقا : أعد، 
وقد اردد أهة اللغة يف أن أصم الفعم بدالني أو بتاء ودا  جلم جيزموا أبي ما ايصم ل  رة ورود جعم: أعد وجعأم اعتأد يف  

ال الم وايظ ر أهنما جعالن ن ئا من لغتني غ  أن االستعما  خص الفعأم ذا التأاء بعأدة احلأرب جقأالوا: عتأاد احلأرب ومل 
 يقولوا عداد. 

 وأما العدة بضم العني جتق  علق  م ما يعد وي يل، يقا : أعد ل م ئا  عدة. ويطلق العتاد علق ما يعد من ايمور.  
واي  أأر أنأأه إذا أريأأد اإلدغأأام وأأيء ابلفعأأم الأأذي عينأأه دا  وإذا ووأأد مقتضأأق جأأك اإلدغأأام ملووأأب م أأم ضأأم  املأأت لم  

 ويء ابلفعم الذي عينه اتء. 
 سالسم: القيود املصنوعة من ئلق احلديد يقيد ما اجلناة وايسر . وال 
وايغأال : مجأأ  غأأم بضأم الغأأني، وهأأو ئلقأة   أأ ة مأأن ئديأد اوضأأ  يف رق أأة املقيأد، وانأأاط مأأا السلسألة قأأا  اعأأاا (إذ  

 ايغال  يف أعناق م والسالسم) جايغال  والسالسم اوض  هلم عند سوق م إا و نم. 
لنأار املسأعرة، أي الأيت سأعرها املوقأدون بأزايدة الوقأود لي أتد الت امأا ج أو يف ايصأم وصأل صعأ  اسأم املفعأو  والسع : ا 

 وعم علما علق و نم. وقد اقدم عند قوله ( لما خ ت زدانهم سع ا) يف سورة اإلسراء. 
د الأأالم ال انيأأة ول أأن القأأراء و تأأب (سالسأأال) يف املصأأحل اإلمأأام يف مجيأأ  النسأأخ الأأيت أرسأألت إا ايمصأأار أبلأأل بعأأ 

اختلفأأوا يف قراءيأأا، جنأأاج  وال سأأا ي وه أأام عأأن ابأأن عأأامر وأبأأو ب أأر عأأن عاصأأم وأبأأو وعفأأر قأأرأوا (سالسأأال) منأأوان يف 
الوصم ووقفوا عليه  ما يوقأل علأق املنأون املنصأوب، وإذا  أان ئقأه أن هنأ  مأن الصأرف ينأه علأق صأيغة منت أق اجلمأ  

ين ملراعاة مزاووته م  االمسني الذين بعده و ا (أغالال) و(سع ا)، واملزاووة طريقة يف جصي( ال الم، اعني أن قراءاه ابلتنو 
ومن ا قو  النيب صلق هللا عليه وسلم لنساء  اروعأن مألزورات غأ  مألوورات  ججعأم  مألزورات  م مأوزا وئقأه أن ي أون 

املل ني ال اجر  جيقأا  لأه: ال دريأت وال اليأت  ، و أان  ابلواو ل نه  ز مزاووة ملوورات، و ذلك قوله يف ئديث سؤا 
 ايصم أن يقا : وال الوت. ومنه قو  ابن مق م أو القالح:          

 هتاك أخ أية والج أبأوبة                      خيالط الرب منه اجلد واللينا جقوله  أبوبه  مج  ابب وئقه أن يقو  أبواب.   
 ضدها رسم املصحل وهي وارية علق طريقة عربية جصيحة. وقرأه ال اقون بدون انوين يف الوصم. وهذه القراءة متينة يع 
واختلفوا يف قراءاه إذا وقفوا عليه جل  رهم قرأه يف الوقل بدون ألل جيقو  (سالسم) يف الوقل. وقرأه أبو عمرو ورويس  

 عن يعقوب ابيلل علق اعت اره منون يف الوصم. 
 بن     وابن ذ وان عن ابن عامر وئفص عن عاصم يف الوقل جبواز الوو ني ابيلل وبرت  ا. قرأه ال زي عن ا 
 جلما الذين مل ينونوا (سالسال) يف الوصم ووقفوا عليه أبلل بعد المه ال انية.   
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ة الوقأل و ا أبو عمرو ورويس عن يعقوب جمحالفة روايت م برسم املصحل حممولةعلق أن الرسم ور  علق اعت ار ئالأ 
وذلك     ج تابة ايلل بعد الالم لقصد التن يه علق إش ا  الفتحة عند الوقل ملزاووة الفواصم يف الوقل ين الفواصأم  

    ا ما اعطي أئ ام القوايف وايسجا . 
 وبعد جالقراءات رواايت مسموعة ورسم املصحل سنة خمصوصة به وذ ر الطييب: أن بعأض العلمأاء اعتأذر عأن اخأتالف 

القأأراء يف قولأأه (سالسأأال) أبنأأه مأأن االخأأتالف يف  يفيأأة ايداء  املأأد واإلمالأأة وختفيأأل اهلمأأزة وأن االخأأتالف يف ذلأأك ال 
 ينايف التواار. 

[) هأذا اسأتئناف بيأاين 6[ عينا ي رب ما ع اد هللا يفجروهنا افج ا 5(إن ايبرار ي ربون من  لس  ان مزاو ا  اجورا  
ذي ق لأه مأن قولأه (إان أعتأدان لل أأاجرين سالسأال) اخل. جأ ن مأن عأرف مأا عأد لل فأور مأن اجلأأزاء انشأئ عأن االسأتئناف الأ

 يتطل  إا معرجة ما أعد لل ا ر من ال واب. 
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وآخر افصيله عن افصيم وزاء ال فور م  أن (شا را) مذ ور ق م ( فورا)، علق طريقة اللل والن ر املع أوس ليتسأ    

 طناب ال الم علق صفة وزاء ال ا رين وما جيه من اخل  وال رامة، اقري ا للموصوف من امل اهدة احملسوسة. اجملا  إل
وأت يأد اخلأرب عأن وأزاء ال أا رين لأدج  إن أار امل أر ني أن ي أون املأؤمنني خأ ا مأن م يف عأامل اخللأود، واإلجأادة االهتمأأام  

 مذه ال  ارة ابلنس ة إا املؤمنني. 
 : هم ال ا رون، عرب عن م ابيبرار زايدة يف ال ناء علي م. وايبرار 
وايبأأرار: مجأأ  بأأر بفأأت( ال أأاء، ومجأأ  ابر أيضأأا م أأم شأأاهد وإشأأ اد، وال أأار أو الأأرب امل  أأر مأأن الأأرب ب سأأر ال أأاء وهأأو جعأأم  

 ئيم). اخل ، ولذلك  ان الرب من أوصاف هللا اعاا قا  اعاا (إان  نا من ق م ندعوه أنه هو الرب الر 
 ووصل بر أقو  من ابر يف االاصاف ابلرب، ولذلك يقا : هللا بر، ومل يقم: هللا ابر.  
 وجيم  بر علق بررة. ووق  يف مفردات الراغب: أن بررة أبلغ أبرار.  
يف وابتأدأ يف وصأأل نعأأيم م بنعأيم لأأذة ال أأرب مأأن مخأر اجلنأأة ملأأا للأذة اخلمأأر مأأن االشأأت ار بأني النأأاس، و أأانوا يتناجسأأون  

 حتصيل ا. 
وال لس: ابهلمز اإلانء اجملعو  للحمر جال يسمق  لسا إال  ان جيه مخر، وقد اسمق اخلمر  لسا علق ووه اجملأاز املرسأم  

مذا االعت ار  ما سيجيء قري ا قوله اعاا (ويسقون جي ا  لسا  ان مزاو ا زجن يال) جيجوز أن يراد هنا آنية اخلمر جت ون 
 د  لس للنوعية، وجيوز أن اراد اخلمر جت ون (من) للت عيض. (من) لالبتداء وإجرا

 وعلق التقديرين ج لس مراد به اجلنس وانوينه لتعظيمه يف نوعه.  
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واملأزاج: ب سأأر املأأيم مأا هأأزج بأأه غأ ه، أي خيلأأط و أأانوا هزوأون اخلمأأر ابملأأاء إذا  انأت اخلمأأر معتقأأة شأديدة ليحففأأوا مأأن  
 يف أشعار العرب    ا. ئديا وقد ورد ذ ر مزج اخلمر 

 وضم  (مزاو ا) عا د إا ( لس).  
ج ذا أريد ابل لس إانء اخلمر جاإلضاجة يدىن مالبسة، أي مزاج ما جي ا، وإذا أريدت اخلمر جاإلضاجة مأن إضأاجة املصأدر  

 إا مفعوله. 
ا إذا طالت مأديا وأوا مأن مأا يت وال اجور: زيت يستحرج من شجرة ا  ه الدجلة ان ت يف بالد الصني وواوة يت ون جي  

سأأنة جيغلأأق ئط  أأا ويسأأتحرج منأأه زيأأت يسأأمق ال أأاجور. وهأأو ثحأأن قأأد يتصأألب جيصأأ   الزبأأد وإذا يقأأ  ئطأأب شأأجرة 
 ال اجور يف املاء صار ن يذا يتحمر جيص  مس را. 

 وال اجور أبيض اللون ذ ي الرا حة منعش.  
نأه أبنأأه  أاجور مأن ق يأأم الت أ يه ال ليأغ، أي يف اللأأون أو ذ أاء الرا حأة، ولعأأم جقيأم أن املأزاج هنأأا مأراد بأه املأأاء واإلخ أار ع 

الأأذي دعأأا بعأأأض املفسأأرين إا هأأذا إن املتعأأأارف بأأني النأأاس يف طيأأأب اخلمأأر أن يوضأأ  املسأأأك يف ووانأأب ال اطيأأة قأأأا  
 النابغة:          

ا املسأأك  أأار  وخيأأتم علأأق آنيأأة اخلمأأر خبأأامت مأأن واسأأقق إذا مأأا شأأئت غأأ  مصأأأرد                      بأأزوراء يف ئاجايأأ  
مسأك  مأأا يف قولأه اعأأاا يف صأفة أهأأم اجلنأأة (يسأقون مأأن رئيأق خمتأأوم ختامأأه مسأك). و أأانوا جيعلأون الفلفأأم يف اخلمأأر 

 حلسن را حته ولذعة ئراراه لذعة لذيذة يف اللسان،  ما قا  أمرة القيس:          
أن ي ونأأوا هزوأأون اخلمأأر صأأاء جيأأه ال أاجور أوبزيتأأه جي أأون املأأزاج يف اليأأة علأأق  صأ حن سأأالجا مأأن رئيأأق مفلفأأم ومتمأم  

 ئقيقته با  زج به اخلمر ولعم ذلك  ان من شلن أهم الرتف ين ال اجور لني وهو معدود يف العطور. 
 ) وستعلم ئق املراد منه. ومن املفسرين من قا : إن  اجور اسم عني يف اجلنة يوم قوله عق ه (عينا ي رب ما ع اد هللا 
وإقحام جعم ( ان) يف مجلة الصفة بقوله ( ان مزاو ا  اجورا) إلجادة أن ذلك مزاو أا ال يفارق أا إذ  أان معتأاد النأاس   

 يف الدنيا ندرة ذلك املزاج لغالء لنه وقلة وودانه. 
ة من ماء حملو  جيه أو من زيته م أم قولأه وانتصب (عينا) عن ال د  من ( اجورا) أي ذلك ال اجور لري به عني يف اجلن 

(وأهنار من لنب مل يتغ  طعمه وأهنار من مخر لأذة لل أاربني وأهنأار مأن عسأم مصأفق). وعأدي جعأم (ي أرب) ابل أاء وهأي 
ابء اإللصأأأاق ين ال أأأاجور هأأأزج بأأأه شأأأرامم. جالتقأأأدير: عينأأأا ي أأأرب ع أأأاد هللا مخأأأرهم مأأأا، أي مصأأأحواب صا  أأأا، وذهأأأب 

ا أن ال اء يف قوله اعاا (ي رب ما ع أاد هللا) صعأ  (مأن) الت عيضأية وواجقأه الفارسأي وابأن قتي أة وابأن مالأك، ايصمعي إ
 وعد يف  ت ه ذلك من معاين ال اء ونسب إا ال وجيني. 

  إضاجة ا ريل. و(ع اد هللا) مراد مم: ايبرار. وهو إظ ار يف مقام اإلضمار للتنويه مم اضاجة ع وديت م إا هللا اعاا 
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والفج : جأت( ايرا عأن املأاء أي اسأتن اط املأاء الغزيأر وأطلأق هنأا علأق االسأتقاء من أا بأال ئأد وال نضأوب ج أان  أم   

 وائد يفجر لنفسه ين وعا وهذا من االستعارة . 
 وأ د جعم (يفجروهنا افج ا) ارشيحا لالستعارة.  
[) اعرتاا بني مجلة (ي ربون من  لس) اخل وبني مجلة (ويطاف علي م 7ا  ان شره مستط ا (يوجون ابلنذر وخياجون يوم 

آبنيأأة مأأن جضأأة) اخل. وهأأذا االعأأرتاا اسأأتئناف بيأأاين هأأو وأأواب عأأن سأأؤا  مأأن شأألن ال أأالم السأأابق أن ي أأ ه يف نفأأس 
ن يفعأم م لمأا جعلأوا، جأذ ر بعأض أعمأاهلم السام  املغت ط أبنأه ينأا  م أم مأا انلأوا مأن النعأيم وال رامأة يف الخأرة. جي أتم أب
 الصاحلة اليت هي من آاثر اإلهان م  التعريض هلم ابالستزادة من ا يف الدنيا. 

وال الم إخ ار عن م صادر يف وقت نزو  هذه الايت، بعضه وصأل حلأاهلم يف الخأرة وبعضأه وصأل لأ عض ئأاهلم يف  
 ئاوة إا قو  الفراء: إن يف ال الم إضمارا. واقديره:  انوا يوجون ابلنذر. الدنيا املووب لنوا  ما انلوه يف الخرة، جال 

وليست اجلملة ئاال من (ايبرار) وضأم هم ين احلأا  قيأد لعامل أا جلأو وعلأت ئأاال ل انأت قيأدا  (ي أربون)، ولأيس  
 وجاةهم ابلنذر حباصم يف وقت شرمم من مخر اجلنة بم هو صا أسلفوه يف احلياة الدنيا. 

 والوجاء: أداء ما ووب علق املؤدي واجيا دون نقص وال اقص  جيه.  
 والنذر: ما يعتزمه املرء ويعقد عليه نيته، قا  عنرتة:           
 والناذرين إذ مل ألق ما دمي واملراد به هنا ما عقدوا عليه عزم م من اإلهان واالمت ا  وهو ما استحقوا به صفة (ايبرار).   
 يراد ب(النذر) ما ينذرونه من جعم اخل  املتقرب به إا هللا، أي ين ئون النذور ما ليوو وها علق أنفس م. وجيوز أن  
وويء بصيغة املضار  للداللة علق لدد وجا  م صا عقدوا عليه ضما رهم من اإلهان والعمم الصاحل، وذلك م عر أبهنم  

  ان الوجاء ابلنذر مووا ال ناء علي م.   ي  رون نذر الطاعات وجعم القرابت ولوال ذلك ملا
 والتعريل يف (النذر) اعريل اجلنس ج و يعم  م نذر.  
وعطل علق (يوجون ابلنذر) قوله (وخياجون يوما  ان شره مستط ا) يهنم ملا وصفوا ابلعمأم صأا ينذرونأه أا أ  ذلأك بأذ ر  

 م  هلم مذا صحة االعتقاد وئسن ايعما . ئسن نيت م وحتقق إخالص م يف أعماهلم ين ايعما  ابلنيات جج
وخوج م اليوم قاز عقلي ور  يف اعليق اليوم ابخلوف يهنم إمنا خياجون ما جيري يف ذلك اليوم من احلساب واجلزاء علق  

 ايعما  السيئة ابلعقاب جعلق جعم اخلوف بزمان ايشياء املحوجة. 
يص( نصأ ه علأق الظرجيأة ين املأراد ابخلأوف خأوف يف الأدنيا مأن ذنأوب  وانتصب (يوما) علق املفعو  به  (خياجون) وال 

 لر إلي م العقاب يف ذلك اليوم. وليس املراد أهنم خياجون يف ذلك اليوم ج هنم يف ذلك اليوم آمنون. 
ون ما يفضي ووصل اليوم أبن له شرا مستط ا وصفا م عرا بعلة خوج م إايه. جاملع : إهنم خياجون شر ذلك اليوم جيتجن  

 مم إا شره من ايعما  املتوعد علي ا ابلعقاب. 
 وال ر: العذاب واجلزاء السوء.  
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واملسأأتط : هأأو اسأأم جاعأأم مأأن اسأأتطار القاصأأر، والسأأني والتأأاء يف اسأأتطار للم الغأأة وأصأأله طأأار م أأم اسأأت رب. والطأأ ان  
 اجلأأو، ومنأأه قأأوهلم: الفجأأر املسأأتط  وهأأو الفجأأر قأأازي مسأأتعار النت أأار ال أأيء وامتأأداده ا أأ ي ا لأأه ابنت أأار الطأأ  يف

 الصادق الذي ينت ر ضوءه يف ايجق ويقا : استطار احلريق إذ انت ر واالئق. 
وذ ر جعم ( ان) للداللة علق   ن اخلرب من املحرب عنه وإال ج ن شر ذلك اليأوم لأيس واقعأا يف املاضأي وإمنأا يقأ  بعأد   

 من التع   عن املستق م بلف  املاضي ان ي ا علق حتقق وقوعه.  مستق م بعيد، وجيوز أن جيعم ذلك
 وصيغة (خياجون) دالة علق لدد خوج م شر ذلك اليوم علق وو قوله (يوجون ابلنذر).  
[ إان 9[ إمنأأا نطعم أأم لووأأه هللا ال نريأأد مأأن م وأأزاء وال شأأ ورا 8(ويطعمأأون الطعأأام علأأق ئ أأه مسأأ ينا ويتيمأأا وأسأأ ا  

[) خصأص اإلطعأام ابلأذ ر ملأا يف إطعأام احملتأاج مأن إي أاره علأق الأنفس  مأا أجأاد 10ا يوما ع وسا قمطريأرا  اف من ربن
 قوله (علق ئ ه). 
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والتصري( بلف  الطعام م  أنه معلوم من جعم (يطعمون) اوطئة لي   عليه احلا  وهو(علق ئ ه) ج نه لو قيم: ويطعمون   

ا لفات يف قوله (علق ئ ه) من مع  إي ار احملاويج علق النفس، علق أن ذ ر الطعام بعد (يطعمون) مس ينا ويتيما وأس  
 يفيد أت يدا م  استحضار هيئة اإلطعام ئىت  لن السام  ي اهد اهليئة. 

 و(علق ئ ه) يف موض  احلا  من ضم  (يطعمون).  
الطعأام مصأحواب حب أه. أي مصأائ ا حلأ  م إايه وئأب  و(علق) صعأ  (مأ )، وضأم  (ئ أه) راوأ  للطعأام، أي يطعمأون 

 الطعام هو اشت اةه. 
 جاملع : أهنم يطعمون طعاما هم حمتاوون إليه.  
وقأيء (علأأق) صعأأ  (مأ ) انشأأئ عأأن  جأز يف االسأأتعالء، وصأأوراه أن قأرور ئأأرف (علأأق) يف م لأه أجضأأم مأأن معمأأو   

 متعلق ا جنز  منزلة املعتلي عليه. 
احملتأأاج. واليتأأيم: جاقأأد ايب وهأأو مظنأأة احلاوأأة ين أئأوا  العأأرب  انأأت قا مأأة علأأق ا تسأأاب ايب للعا لأأة واملسأ ني:  

 ب دئه ج ذا جقد ايب اعرضت العا لة للحصاصة. 
وأما ايس  ج ذ قد  انت السورة  ل ا م ية ق أم عأزة املسألمني، جأاملراد مأن ايسأ  الع أد مأن املسألمني إذ  أان امل أر ون  

 اعوا ع يدهم الذين أسلموا م م بال  وعمار وأمه ورصا سي وا بعض م إذا أضجرهم اعذي  م وار وهم بال نفقة. قد أو
والع ودية ان ل من ايسر جالع د أس  ولذلك يقا  له العاين أيضا قا  النيب صلق هللا عليه وسلم  ج وا العاين  وقا  عن  

 ه وقا  سحيم ع د ب  احلسحاس:          النساء  إهنن عوان عند م  علق طريقة الت  ي
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رأت قت ا راث وسحق عمامة                      وأسود  ا ين ر الناس عانيا يريد ع دا. وذ ر القرطيب عن ال عليب: قأا    
ملس ني أبو سعيد اخلدري  قرأ رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم (ويطعمون الطعام علق ئ ه مس ينا ويتيما وأس ا) جقا : ا

 الفق ، واليتيم: الذي ال أب له، وايس : اململوك واملسجون  . ومل أقل علق سند هذا احلديث. 
ومأأذا اعلأأم أن ال شأأاهد يف هأأذه اليأأة جلعأأم السأأورة نزلأأت ابملدينأأة ويف ايسأأار  الأأذين  أأانوا يف أسأأر املسأألمني يف غأأزوة  

 بدر. 
و  قأو  حمأذوف اقأديره: يقولأون هلأم، أي للأذين يطعمأوهنم ج أو يف موضأ  ومجلة (إمنا نطعم م لووه هللا) إا آخرهأا مقأ 

 احلا  من ضم  (يطعمون)، ومجلة (ال نريد من م وزاء وال ش ورا) م ينة ملضمون مجلة (إمنا نطعم م لووه هللا). 
 ش ورا).  ومجلة (إان  اف من ربنا) إا آخرها واقعة موق  التعليم ملضمون مجلة (ال نريد من م وزاء وال 
واملع : إهنم يقولون ذلك هلم أتنيسا هلم ودجعا الن سأار الأنفس احلاصأم عنأد اإلطعأام، أي مأا نطعم أم إال اسأتجابة ملأا  

 أمر هللا، جاملطعم هلم هو هللا. 
 جالقو  قو  ابللسان، وهم ما يقولونأه إال وهأو مضأمر يف نفوسأ م. وعأن قاهأد أنأه قأا : مأا ا لمأوا بأه ول أن علمأه هللا 

 جلث  به علي م. 
جالقصر املستفاد من (إمنا) قصر قلب م   علأق انزيأم املطعمأني منزلأة مأن يضأن أن مأن أطعم أم هأن علأي م ويريأد مأن م  

اجلأأزاء وال أأ ر بنأأأاء علأأق املتعأأارف عنأأأدهم يف اجلاهليأأة. واملأأراد ابجلأأأزاء: مأأا هأأو عأأأوا عأأن العطيأأة مأأأن خدمأأة وإعانأأأة، 
 وابل  ور ذ رهم ابملزية. 

وال  ور: مصدر بوزن الفعو   القعود واجللوس، وإمنا اعترب بوزن الفعو  الذي هو مصدر جعأم الأالزم ين جعأم ال أ ر  
 ال يتعد  للم  ور بنفسه غال ا بم ابلالم يقا : ش رت لك قا  اعاا (واش روا يل). 

 نفوسأ م أو ينطأق بأه بعضأ م مأ  بعأض وأما قوله (إان  اف من ربنا يومأا ع وسأا قمطريأرا) ج أو مقأو  لقأو  يقولونأه يف  
وهو ئا  من ضم  خياجون أي خياجون ذلك اليأوم يف نفوسأ م قأا لني (إان  أاف مأن ربنأا يومأا ع وسأا قمطريأرا)، جح أق 
وقولأأه (إمنأأا نطعم أأم لووأأه هللا) وقأأوهلم (إان  أأاف) اخل. علأأق طريقأأة اللأأل والن أأر املع أأوس والأأداعي إا ع أأس الن أأر 

يق الأأنظم لي أأون االنتقأأا  مأأن ذ أأر اإلطعأأام إا مأأا يقولونأأه للمطعمأأني واالنتقأأا  مأأن ذ أأر خأأوف يأأوم مراعأأاة ئسأأن انسأأ
 احلساب إا ب اريم بوقاية هللا إايهم من شر ذلك اليوم وما يلقونه جيه من النضرة والسرور والنعيم. 

) قأدم عليأه، أي  أاف يومأا ع وسأا جيجوز أن ي ون (من ربنا) ظرجأا مسأتقرا وئأرف (مأن) ابتدا يأة وهأو مأن ئأا  (يومأا 
 قمطريرا ئا   ونه من أايم ربنا، أي من أايم اصاريفه. 

وجيوز أن ا ون (من) لريدية  قولك: يل من جالن صديق محيم. وي ون يوما منصأواب علأق الظرجيأة وانويأه للتعظأيم، أي  
  اجه يف يوم شديد. 
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فعأأم ( أأاف)، أي  أأاف غضأأ ان شأأديد الغضأأب هأأو ربنأأا، جي أأون يف التجريأأد اقويأأة وع وسأأا: منصأأواب علأأق املفعأأو  ب  

 للحوف إذ هو  حوف من شيئني  والك ن تة التجريد  ، أو ي ون (ع وسا) ئاال (من ربنا). 
وجيوز أن لعم (من) لتعدية جعم ( اف)  ما عدي يف قوله اعاا (جمن خأاف مأن مأوص ونفأا). وينتصأب يومأا علأق  

بأأه لفعأأم ( أأاف) جصأأار لفعأأم ( أأاف) معمأأوالن. و(ع وسأأا) صأأفة  (يومأأا)، واملعأأ :  أأاف عأأذاب يأأوم هأأذه  املفعأأو 
 صفته، جفيه أت يد اخلوف بت رير متعلقة ومرو  الت رير إا  ونه خوف هللا ين اليوم يوم عد  هللا وئ مه. 

، ووصأأأل اليأأأوم ابلع أأأوس علأأأق معأأأ  والع أأأوس: صأأأفة م أأأ  ة ملأأأن هأأأو شأأأديد العأأأ س، أي  لأأأوح الووأأأه وعأأأدم انطالقأأأه 
 االستعارة، ش ه اليوم الذي حتدث جيه ئوادث اسوءهم بروم خيالط م شرس ايخالق ع وسا يف معاملته. 

والقمطريأر: ال أأديد الصأعب مأأن  أم شأأيء. وعأن ابأأن ع أاس القمطريأأر املقأ ض بأأني عينيأه م أأتق مأن قمطأأر القاصأأر إذا  
ة بو أاء ووأوه، ومنأه مسأي السأفط الأذي اوضأ  جيأه ال تأب قمطأرا وهأو  احملفظأة. اوتم ، أو قمطر املتعأدي إذا شأد القربأ

 وميم قمطرير أصلية جوزنه جعلليم م م خندريس وزجن يم، يقا : قمطر لل ر، إذا ييل له ومج  نفسه. 
 واجلم ور وعلوا (قمطريرا) وصل (يوما) ومن م من وعلوه وصل (ع وسا) أي شديد الع وس.  
عم مجي  ايبرار وعلق ذلك التحم نسج ا، وقد القف ا القصاصون والدعاة ووضعوا هلا قصصا خمتلفة وواةوا وهذه الية ا 

أبخ ار موضوعة وأبيات مصنوعة جمن م من زعم أن هذه اليأة نزلأت يف علأي بأن أيب طالأب وجاطمأة رضأي هللا عن مأا يف 
زيف ا. وذ ر عن احل يم الرتمذي أنه قا  يف نوادر ايصأو : قصة طويلة ذ رها ال عليب والنقا  وساق ا القرطيب بطوهلا   

 هذا ئديث مزوق مزيل وأنه ي  ه أن ي ون من أئاديث أهم السجون. 
وقيم نزلت يف مطعم بن ورقاء اينصاري، وقيم يف روم غ ه من اينصار، وقد استويف ذلك  له القأرطيب يف افسأ ه جأال  

صأألق هللا عليأأه وسأألم وآلأأه أهأأم ين ينأأز  القأأرآن جأأي م إال أن هأأذه ايخ أأار  طا أأم حتأأت اوتالبأأه، وصأأحاب رسأأو  هللا
 ضعيفة موضوعة. 

[ مت ئأني جي أا علأق ايرا أك 12[ ووأزاهم صأا صأربوا ونأة وئريأرا 11(جوقاهم هللا شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا  
[) افري  علق قولأه (يوجأون ابلنأذر) 14اذليال  [ ودانية علي م ظالهلا وذللت قطوج ا13ال يرون جي ا مشسا وال زم ريرا 

 إا (قمطريرا). 
ويف هأأذا التفريأأ  الأأوين للحأأديث عأأن وأأزاء ايبأأرار وأهأأم ال أأ ور، وهأأذا بأأرز  للأأتحلص إا عأأود ال أأالم علأأق ئسأأن  

نأه لقأاهم نظأرة وزاءهم أن هللا وقاهم شر ذلك اليوم وهو ال ر ملستط  املذ ور آنفا، وقأاهم إايه وأزاء علأق خأوج م إايه وأ
 وسرورا وزاء علق ما جعلوا من خ . 

وأدمج يف ذلك قولأه (صأا صأربوا) اجلأام  يئأوا  التقأو  والعمأم الصأاحل  لأه ين مجيعأه ال خيلأوا عأن حتمأم الأنفس لأرتك  
 حم وب أو جعم ما جيه  لفة، ومن ذلك إطعام الطعام علق ئ ه. 
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ي وعأأم هلأأم نظأأرة وهأأي ئسأأن ال  أأرة، وذلأأك مصأأم مأأن جأأرح الأأنفس و(لقأأاهم) معنأأاه: وعل أأم يلقأأون نضأأرة وسأأرورا، أ 
ورجاهيأأة العأأيش قأأا  اعأأاا (ووأأوه يومئأأذ انضأأرة) جم أأم إلقأأاء النضأأرة علأأق ووأأوه م بأأزج أئأأد إا لقأأاء أئأأد علأأق طريقأأة 

 التم يم. 
 وضم  الغا  ة و(نضرة) مفعوال (لقق) من ابب  سا.  
 وبني (وقاهم) و(لقاهم) اجلناس احملرف.  
ومجلأة (ووأزاهم صأأا صأربوا ونأة وئريأأرا)، عطأل علأأق مجلأة (جوقأاهم) ومجلأأة (ولقأاهم) لتماثأم اجلمأأم الأ الث يف الفعليأأة   

 واملضي و ا حمسنان من حمسنات الوصم. 
 واحلرير: اسم خليوط من مفرزات دودة خمصوصة، واقدم ال الم عليه يف سورة جاطر.  
 أئسن املسا ن وهو اجلنة، و ساهم أئسن املالبس وهو احلرير الأذي ال يل سأه و ان اجلزاء برجاهية العيش إذ وعل م يف 

 إال أهم جرط اليسار، ججم  هلم ئسن الظرف اخلارج وئسن الظرف امل اشر وهو الل اس. 
 واملراد ابحلرير هنا: ما ينسج منه.  
  ك. ومت ئني: ئا  من ضم  اجلم  يف (وزاهم)، أي هم يف اجلنة مت ئون علق ايرا 
واالا اء: ولسة بني اجللوس واالضطجا  يستند جي ا اجلالس علق مرجقه وون ه وهد روليه وهي ولسأة ارايأاح، و انأت  

من شعار امللوك وأهم ال ذ ، وهلذا قا  النيب صلق هللا عليه وسلم  أما أان جال آ م مت ئا  واقأدم ذلأك يف سأورة يوسأل 
 عند قوله اعاا (وأعتدت هلن مت ئا). 
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وايرا ك: مج  أري ة بوزن سفينة. وايري ة: سرير عليه وسادة مع ا سرت وهو ئجلته، واحلجلة بفتحتأني وبتقأدمي احلأاء   

 امل ملة علق اجليم:  لة انصب جوق السرير لتقي احلر وال مس، وال يسمق السرير أري ة إال إذا  ان معه ئجلة. 
ا له ئ و يسمق أري ة وإن مل ا ن له ئجلة، ويف اإلاقأان عأن ابأن اجلأوزي: أن ايري أة وقيم:  م ما يتوسد ويفرت  ب 

 السرير ابحل  ية جزاده السيوطي علق أبيات ابن الس  ي وابن ئجر يف مج  املعرب يف القرآن. 
 ومجلة (ال يرون جي ا مشسا وال زم ريرا) ئا  اثنية من ضم  الغا ب يف (وزاهم) أو صفة (ونة).  
املراد ابل مس: ئر أشعت ا، جنفي رةية ال مس يف قوله (ال يرون جي ا مشسا) جي ون نفي رةية ال مس  ناية عأن نفأي و  

 ووود ال مس الذي يلزمه انتفاء ئر شعاع ا ج و من ال ناية التلومية  قوله:          
 وال ار  الضب جي ا ينجحر أي ال ضب ما جرتاه وال ي ون اجنحاره.   
 رير: امسك للربد القوي يف لغة احلجاز، والزم رير: اسم الربد. والزم  
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واملع : أن هواء اجلنة معتد  ال أمل جيه حبا . ويف  الم الرابعة من نساء ئديث أم زر   زووأي  ليأم يامأة، وال ئأر وال  
 قر وال خماجة وال سهمة  . 

   وقا  ثعلب: الزم رير اسم القمر يف لغة طيء، وأن د:         
وليلأأة ظالم أأا قأأد اعأتأ أأأر                      قطعت أأا والزم ريأأر مأأا زهأأر واملعأأ  علأأق هأأذا: أهنأأم ال يأأرون يف اجلنأأة ضأأوء   

ال مس وال ضوء القمر، أي ضوء الن ار وضوء الليم ين ضياء اجلنة من نور وائد خاص ما. وهذا مع  آخر غ  نفأي 
 احلر والربد. 

املراد ابل مس ئقيقت ا وابلزم رير الربد وأن يف ال الم ائت ا ا، والتقأدير: ال يأرون جي أا مشسأا وال ومن الناس من يقو :  
قمأرا وال ئأأرا وال زم ريأرا ووعلأأوه م أأاال لالئت أاك يف احملسأأنات ال ديعيأأة، ولعأم مأأراده: أن املعأأ  أن نورهأا معتأأد  وهواءهأأا 

 معتد . 
ا علق (مت ئني) ين هأذا ئأا  سأ يب مأن أئأوا  املت ئأني، أي ظأال  شأجر (ودانية علي م ظالهلا) انتصب (دانية) عطف 

 اجلنة قري ة من م. و(ظالهلا) جاعم (دانية) وضم  (ظالهلا) عا د إا (ونة). 
ودنو الظال : قرما من م وإذ مل يع د وصل الظم ابلقرب يظ ر أن دنو الظال   نايأة عأن اأديل ايدواح الأيت مأن شألهنا  

ات يف معتاد الدنيا ول ن اجلنة ال مشس جي ا جيستظم من ئرها، جتعني أن ار يب (دانية علي م ظالهلا) م م أن اظلم اجلن
يطلق علق اديل أجنان اجلنة ين الظأم املظلأم لل أحص ال يتفأاوت بأدنو وال بعأد، وقأد ي أون (ظالهلأا) قأازا مرسأال عأن 

 ايجنان بعالقة اللزوم. 
 ة من قالس م وذلك با يزيدها مجة وئسنا وهو يف مع  قوله اعاا (قطوج ا دانية). واملع : أن أدواح اجلنة قري  
ولذلك عطل عليه مجلة (وذللت قطوج ا اذليال)، أي سحرت هلم قطوف الك ايلواح وس لت هلم حبيث ال التواء جي ا  

 وال صالبة اتعب قاطف ا وال يتمطون إلي ا بم جيتنوهنا أبس م اناو . 
التذليم للتيسأ   مأا يقأا : جأرس ذلأو : أي مطأوا  لرا  أه، وبقأرة ذلأو ، أي برنأة علأق العمأم، واقأدم يف سأورة  جاستع  

 ال قرة. 
والقطأأوف: مجأأ  قطأأل ب سأأر القأأاف وسأأ ون الطأأاء، وهأأو العنقأأود مأأن التمأأر أو العنأأب، مسأأي قطفأأا بصأأيغة مأأن صأأيغ  

از ابعت ار امله  شا  يف ال الم. وضم  (قطوج ا) عا أد إا املفعو  م م ذب(، ينه يقصد قطفه ج طالق القطل عليه ق
 (ونة) أو إا (ظالهلا) ابعت ار الظال   ناية عن ايشجار. 

 و(اذليال) مصدر مؤ د لذلك، أي اذليال شديدا منت يا.  
ق مجلأة [) عطأل علأ16[ قأواريرا مأن جضأة قأدروها اقأديرا 15(ويطاف علي م آبنية من جضأة وأ أواب  انأت قأواريرا   

(ي ربون من  لس) اخل  ما اقتضاه التناسب بني مجلة (ي ربون) ومجلة (يطاف علي م) يف الفعلية واملضارعية، وذلك مأن 
 أئسن أئوا  الوصم، عاد ال الم إا صفة قالس شرامم. 

مغأأايرة مأأ  اجلملأأة  وهأأذه اجلملأأة بيأأان ملأأا أمجأأم يف مجلأأة (إن ايبأأرار ي أأربون مأأن  أألس). وإمنأأا عطأأل علي أأا ملأأا جي أأا مأأن 
املعطأأوف علي أأا مأأن صأأفة آنيأأة ال أأراب، جل أأذه املناسأأ ة أعقأأب ذ أأر قأأالس أهأأم اجلنأأة ومت أأهيم، بأأذ ر مأأا يسأأتت عه بأأا 
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اعارجه أهم الدنيا من أئوا  أهم ال ذ  والرتف واللذات ب رب اخلمر إذ يدير علي م آنية اخلمر سقاة. وإذ قد  ان ذلك 
  ر جاعم الطواف ج   للنا ب. معروجا ومل ا ن ئاوة إا ذ 
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 وهذا وعد هلم اعطاء متمناهم يف الدنيا م  مزيد عليه من نعيم اجلنة  ما ال عني رأت وال خطر علق قلب ب ر  .   
والطواف: م ي م رر ئو  شأيء أو بأني أشأياء، جلمأا  أان أهأم املت أل مجاعأة  أان دوران السأقاء مأم طواجأا. وقأد مسأوا  

 سقي اخلمر: إدارة اخلمر أو إدارة ال لس. والساقي: مدير ال لس، أو مدير اجلام أو وو ذلك. 
والنية: مج  إانء بدودا بوزن أجعلة م م  ساء وأ سية ووعاء وأوعية اوتم  يف أو  اجلم   زاتن مزيدة وأصلية جحففت  

 اثنيت ما ألفا. 
غأأب: مأأأا يوضأأأ  جيأأه ال أأأيء اه جيظ أأر انأأأه يطلأأق علأأأق  أأم وعأأأاء يقصأأأد واإلانء: اسأأم ل أأأم وعأأاء يرافأأأق بأأه، وقأأأا  الرا 

لالستعما  واملداولة لرطعمة وايشربة ووو ا سواء  ان مأن خ أب أو معأدن أو جحأار أو أدمي أو زوأاج، يوضأ  جيأه مأا 
طية اانء، وال ألس ي رب. أو يؤ م، أو يط خ جيه، والظاهر أنه ال يطلق علق ما جيعم للحزن جليست القربة اانء وال ال ا

 إانء وال وز إانء واإلبريق إانء والصحفة إانء. 
واملراد هنا آنية قالس شرامم  مأا يأد  عليأه ذ أر اي أواب وذلأك يف عمأوم النيأة ومأا يوضأ  معأه مأن نقأم أو شأواء أو  

 وو ذلك  ما قا  اعاا يف آية الزخرف (يطاف علي م بصحاف من ذهب وأ واب). 
ال ؤوس وذ ر النية بعد ( لس) مأن قولأه (إن ايبأرار ي أربون مأن  ألس) مأن ذ أر العأام بعأد اخلأاص إال وا مم النية  

 إذا أريد ال لس ابخلمر. 
واي أأأواب: مجأأأ   أأأوب بضأأأم ال أأأاف بعأأأده واو سأأأا نة. وال أأأوب:  أأأوز ال عأأأروة لأأأه وال خرطأأأوم لأأأه، واقأأأدم يف سأأأورة  

 الزخرف. 
ص علأأق العأأام ين اي أأواب حتمأأم جي أأا اخلمأأر إلعأأادة مأأمء ال أأؤوس. وعطأأل (أ أأواب) علأأق (آنيأأة) مأأن عطأأل اخلأأا 

ووصفت هنا أبهنا من جضة، أي أتاي م آنيت م من جضة يف بعض ايوقات ومن ذهب يف أوقات أخر   ما د  عليه قوله 
يف سأورة الزخأرف (يطأاف علأي م بصأحاف مأن ذهأب وأ أأواب) ين للأذهب ئسأنا وللفضأة ئسأنا ججعلأت آنيأت م مأأن 

دنني النفيسأأني لأأئال يفأأويم مأأا يف  أأم مأأن احلسأأن واجلمأأا ، أو يطأاف علأأي م آبنيأأة مأأن جضأأة وآنيأأة مأأن ذهأأب متنوعأأة املعأ
متزاووة ين ذلك أمج منظرا م م ما قالأه مأرة (وئلأوا أسأاور مأن جضأة)، ومأرة (ملأون جي أا مأا أسأاور مأن ذهأب) وذلأك 

منوهنأا يف الأدنيا لعأزة ووودهأا أو ووأود ال  أ  من أا، وأوثأر ذ أر إلدخا  املسرة علأق أنفسأ م حبسأن املنأاظر جأ هنم  أانوا يت
 آنية الفضة هنا ملناس ة ا  ي  ا ابلقوارير يف ال ياا. 
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والقوارير: مج  قارورة، وأصأم القأارورة إانء شأ ه  أوز، قيأم: ال اسأمق قأارورة إال إذا  انأت مأن زوأاج، وقيأم مطلقأا وهأو  
 الذي ابتدأ به صائب القاموس. 

 ت قارورة اشتقاقا من القرار وهو امل ث يف امل ان وهذا وزن غريب. ومسي 
والغالب أن اسم القارورة لإلانء من الزواج، وقد يطلق علق ما  ان من زوأاج وإن مل ي أن إانء  مأا يف قولأه اعأاا (قأا   

 صأأفاء اللأأون والرقأأة ئأأىت  لهنأأا إنأأه صأأرح بأأرد مأأن قأأوارير) وقأأد جسأأر قولأأه (قأأواريرا) يف هأأذه اليأأة أبهنأأا شأأ ي ة ابلقأأوارير يف
 ا ل عما قريب. 

 والتناجس يف رقة آنية اخلمر معروف عند شاربي ا قا  ايع ق:           
اريأأك القأأذ  مأأن دوهنأأا وهأأي دونأأه                      إذا ذاق أأا مأأن ذاق أأا يتأمأطأأأق وجعأأم ( انأأت) هنأأا ا أأ يه بليأأغ،   

ا، وقرينأة ذلأك قولأه (مأن جضأة)، أي هأي مأن وأنس الفضأة يف لأون القأوارير ين قولأه واملع : إهنا م م القأوارير يف شأفيف 
 (من جضة) ئقيقة ج نه قا  ق له (آبنية من جضة). 

ولف  (قوارير) ال اين، جيأوز أن ب أون أت يأدا لفظيأا لنضأ ه لأزايدة حتقيأق أن هلأا رقأة الزوأاج جي أون الوقأل علأق (قأوارير)  
 ايو . 

 ريرا إلجادة التصنيل ج ن ئسن التنسيق يف آنية ال راب من م مأالت رونأق قلسأه، جي أون الت ريأر وجيوز أن ي ون ا  
 م م ما يف قوله اعاا (وامللك صفا صفا) وقو  الناس: قرأت ال تاب اباب اباب جي ون الوقل علق (قوارير) ال اين. 

 ي عالمة انوين. و تب يف املصحل (قواريرا قواريرا) أبلل آخر الك ال لمتني اليت ه 
وقرأ انج  وال سا ي وأبو ب ر عن عاصم وأبو وعفر (قواريرا) ايو  وال اين منونني وانوين ايو  ملراعأاة ال لمأات الواقعأة  

يف الفواصم السابقة والالئقة من قوله ( اجورا) إا قوله (اقديرا) وانوين ال أاين للمزاووأة مأ  نظأ ه وهأؤالء وقفأوا علي مأا 
 أخوايما وقد اقدم نظ ه يف قوله اعاا (سالسال وأغالال).  ابيلل م م
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وقأأرأ ابأأن   أأ  وخلأأل ورويأأس عأأن يعقأأوب (قأأواريرا) ايو  ابلتنأأوين ووقفأأوا عليأأه ابيلأأل وهأأو وأأار علأأق التوويأأه الأأذي   

 ارا  املزاووة ووقفا عليه ابلس ون.  وو نا به قراءة انج  وال سا ي. وقرأ (قواريرا) ال اين بغ  انوين علق ايصم ومل
 وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ومحزة وئفص عن عاصم برتك التنوين جي ما ملن  الصرف وعدم مراعاة الفواصم وال املزاووة.  
 والقراءات رواية متواارة ال ينا دها رسم للمصحل جلعم الذين  ت وا املصائل مل ا لغ م إال قراءة أهم املدينة.  
خلل عن مم بن آدم عن ابن إدريس قا  يف املصائل ايو  ث ت (قواريرا) ايو  ابيلأل وال أاين بغأ  ألأل،  وئدث 

يع  املصائل اليت يف ال وجة ج ن ع د هللا بن إدريأس  أويف. وقأا  أبأو ع يأد:  رأيأت يف مصأحل ع مأان (قأواريرا) ايو  
هنأأاك بينأا. وهأأذا  أأالم ال يفيأد إذ لأأو صأأ( ملأا  أأان يعأأرف مأأن ابيلأل و أأان ال أأاين م تأواب ابيلأأل جح أأت جرأيأت أثرهأأا 
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الذي  ت ه ابيلل، وال من الذي حما ايلل وال مىت  ان ذلك جيما بني زمن  تابأة املصأائل وزمأن أيب ع يأد، وال يأدري 
ماذا ع  صصحل ع مان أهو مصحفه الذي اختص به أم هو مصحل مأن املصأائل الأيت نسأحت يف خالجتأه ووزع أا 

 ق ايمصارف. عل
 وقرأ يعقوب بغ  انوين جي ما يف الوصم.  
وأما يف الوقل جحمزة وقل علي ما بدون ألل. وه ام عن ابأن عأامر وقفأا علي مأا ابيلأل علأق أنأه صألة للفتحأة، أي  

إش ا  للفتحأة ووقأل أبأو عمأر وئفأص وابأن ذ أوان عأن ابأن عأامر ورويأس عأن يعقأوب علأق ايو  ابيلأل وعلأق ال أاين 
 ن ألل ووو ه ما وو ت به قراءة ابن     وخلل. بدو 
وقوله (قدرها اقديرا) جيوز أن ي ون ضم  اجلم  عا د إا (ايبرار) أو(ع اد هللا) الذي عادت إليأه الضأما ر املتقدمأة يف  

 قوله (يفجروهنا) و(يوجون) إا آخر الضما ر جي ون مع  التقدير رغ ت م أن ليء علق وجق ما ي ت ون. 
جيأأوز أن ي أأون الضأأم  عا أأدا إا ان أأب الفاعأأم احملأأذوف املف أأوم مأأن بنأأاء (يطأأاف) للنا أأب، أي الطأأا فون علأأي م مأأا و  

قدروا النية واي واب، أي قدروا ما جي ا من ال راب علق ئسب مأا يطل أه  أم شأارب مأن م ومهلأه إا معأ  االئتمأا  
 طي  م أئد من ال رب ما يناسب رغ ته. ايو . و ان با يعد يف العادة من ئذق الساقي أن يع

 و(اقديرا) مفعو  مطلق مؤ د لعامله للداللة علق وجاء التقدير وعدم لاوزه املطلوب وال اقص ه عنه.  
[) أا أ  وصأل النيأة وحماسأن ا بوصأل 18[ عينا جي ا اسأمق سلسأ يال 17(ويسقون جي ا  لسا  ان مزاو ا زجن يال  

جال أألس  ألس اخلمأأر وهأي مأأن مجلأة عمأوم النيأأة املأذ ورة جيمأأا اقأدم وال اسأأمق آنيأة اخلمأأر   ال أراب الأذي مويأأه وطي أه،
 لسا إال إذا جي ا مخر ج ون اخلمر جي ا وهو مصح( اسميت ا  لسا، ولأذلك ئسأن اعديأه جعأم السأقي إا ال ألس ين 

   مف وم ال لس يتقوم صا يف اإلانء من اخلمر، وم م قو  هذا قو  ايع ق:        
 و لس شربت علق لأذة                      وأخر  اداويت من ا ما يريد: ومخر شربت.   
والقو  يف إطالق ال لس علق اإلانء أو علق ما جيه  القو  يف نظأ ه املتقأدم يف قولأه (إن اإلبأرار ي أربون مأن  ألس  أان  

 مزاو ا  اجورا). 
 من  لس مزاو ا ال اجور ومرة يسقون  لسا مزاو ا الزجن يم.  ومع  الية أن هذه سقية أخر ، أي مرة ي ربون 
 وضم  (جي ا) للجنة من قوله (ونة وئريرا).  
وزجن يم:  لمة معربأة وأصأل ا ابل أاف ايعجميأة عأوا اجلأيم. قأا  اجلأواليقي وال عأاليب: هأي جارسأية، وهأو اسأم جلأذور   

 اجلزر الدقيق واللفت الدقيق لوهنا إا بيأاا هلأا ن أات لأه   م م وذور السعد بضم السني وس ون العني ا ون يف ايرا
زهر، وهي ذات را حة عطريأة طي أة وطعم أا شأ يه بطعأم الفلفأم، وهأو ين أت بأ الد الصأني والسأند وعمأان وال أحر، وهأو 

يسأتعمم أصناف أئسن ا ما ين ت ب الد الصني، ويدخم يف ايدوية والط خ  ايجاويأة ورا حتأه ماريأة ئريأل. وهأو من أه و 
 منقوعا يف املاء ومرىب ابلس ر. 

 وقد عرجه العرب وذ ره شعراء العرب يف طيب الرا حة.  
 أي هزوون اخلمر ابملاء املنقو  جيه الزجن يم لطيب را حته وئس طعمه.  
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  وانتصب (عينا) علق ال د  من (زجن يال)  ما اقدم يف قوله ( ان مزاو ا  اجورا عينا ي رب ما ع اد هللا). 
ومع   ون الزجن يم عينا: أن منقوعة أو ال راب املستحرج من      العني علق وأو قولأه اعأاا (وأهنأار مأن لأنب مل يتغأ   

 طعمه)، أي هو     ودا و ان يعرف يف الدنيا ابلعزة. 
   
 

 4661صفحة : 
 
أي عأذب ابرد قيأم زيأدت جيأه و(سلس يم): وصل ق م م تق من السالسة وهي الس ولة واللني جيقأا : مأاء سلسأم،   

 ال اء والياء  أي زيدات يف أصم الوض  علق غ  قياس  . 
 قا  التربيزي يف شرح احلماسة يف قو  ال عيث بن ئريث:           
خيأأا  يم السلسأأ يم ودوهنأأأا                      مسأأ ة شأأ ر للربيأأد املذبأأذب قأأا  أبأأو العأأالء: السلسأأ يم املأأاء السأأ م   

د. وعندي أن هأذا الوصأل ر أب مأن مأاديت السالسألة والسأ الة، يقأا : سأ لت السأماء، إذا أمطأرت، جسأ يم جعيأم املسا 
صعأأ  مفعأأو ، ر أأب مأأن  لمأأيت السالسأألة والسأأ يم إلرادة سأأ ولة شأأربه ووجأأرة وريأأه. وهأأذا مأأن االشأأتقاق اي أأرب ولأأيس 

 اشتقاق اصريفي. 
وقا  ابن اإلعرايب: مل امس  هذه اللفظة إال يف القرآن، ج أو عنأده مأن  ج ذا وصل من لغة العرب عند حمققي أهم اللغة. 

م ت رات القرآن اجلارية علق أساليب ال الم العريب، ويف ئاشأية اهلمأذاين علأق ال  أاف نسأ ة بيأت ال عأث املأذ ور آنفأا 
 م  بيتني بعده إا أمية بن أيب الصلت وهو عزو غريب مل يقله غ ه. 

ذا الووه، أهنا اوصل مذا الوصل ئىت صار  العلم هلا  ما قا  اعاا (ليسمون املال  ة اسمية ومع  (اسمق) علق ه 
 اين ق) أي يصفوهنم أبهنم إانث، ومنه قوله اعاا (هم اعلم له مسيا) أي ال م يم له. جليس املراد أنه علم. 

العأأأني، وهأأأو أنسأأب بقولأأأه اعأأأاا  ومأأن املفسأأأرين مأأن وعأأأم التسأأأمية علأأق ظاهرهأأأا ووعأأأم (سلسأأ يال) علمأأأا علأأأق هأأذه 
(اسمق). وعلق قو  ابن ايعرايب واجلم ور ال إش ا  يف انوين (سلس يال). وأما اجلواليقي: إنه أعجمي مسأي بأه، ي أون 

 انوينه للمزاووة م م انوين (سالسال). 
ملفسأرين وذ أر أنأه وهذا الوصل ينحم يف السم  إا  لمتني: سأم، سأ يال، أي اطلأب طريقأا. وقأد جسأره بأذلك بعأض ا 

 وعم علما هلذه العني من ق يم العلم املنقو  عن مجلة م م: أتبط شرا، وذر  ئ ا. ويف ال  اف أن هذا ا لل وابتدا . 
[) هذا طواف آخأر غأ  طأواف السأقاة املأذ ور آنفأا 19(ويطوف علي م ولدان خملدون إذا رأيت م ئس ت م لؤلؤا من ورا  

 ن جضة) اخل ج ذا طواف يداء اخلدمة جي مم طواف السقاة وغ هم. بقوله (ويطاف علي م آبنية م
و(ولأأدان): مجأأ  وليأأد، وأصأأم وليأأد جعيأأم صعأأ  مفعأأو  ويطلأأق الوليأأد علأأق الصأأيب قأأازا م أأ ورا بعالقأأة مأأا  أأان، لقصأأد  

يتحأأرج إذا  اقريأأب ع أأده ابلأأوالدة، وأئسأأن مأأا يتحأأذ للحدمأأة الولأأدان يهنأأم أخأأل ئر أأة وأسأأر  م أأيا وين املحأأدوم ال
 أمرهم أو هناهم. 
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ووصفوا أبهنم (خملدون) لالئرتاس با يو ه اشتقاق (ولدان) من أهنم ي  ون وي ت لون، أي ال اتغ  صفايم ج م ولدان  
 دوما وإال ج ن خلود الذوات يف اجلنة معلوم جما  ان ذ ره إال ينه ختليد خاص. 

 ن قردة. وائدها خلد  قفم وهو اسم للقرط يف لغة مح . وقا  أبو ع يدة (خملدون): حملون ابخللدة بوز  
 وش  وا ابللؤلؤ املن ور ا  ي ا مقيدا جيه امل  ه حبا  خاص يهنم ش  وا به يف ئسن املنظر م  التفرق.  
 را ي. وار يب (إذا رأيت م ئس ت م) مفيد للت  يه املراد به الت ابه واخلطاب يف (رأيت) خطاب لغ  معني، أي إذا رآه ال 
 والقو  يف مع  الطواف اقدم عند قوله اعاا (ويطاف علي م آبنية من جضة) الية.  
[)  اخلطاب لغأ  معأني، و( ) إشأارة إا امل أان وال ي أون إال ظرجأا وامل أار 20(وإذا رأيت   رأيت نعيما ومل ا    ا  

 صربوا ونة).  إليه هنا ما ور  ذ ره أع  اجلنة املذ ورة يف قوله (ووزاهم صا
وجعم (رأيت) ايو  منز  منزلة الأالزم يأد  علأق ئصأو  الرةيأة جقأط ال اعلق أا صر أي، أي إذا وو أت نظأرك. و(رأيأت)  

 ال اين وواب (إذا)، أي إذا جتحت عينك ار  نعيما. 
اد معأ : ال اأر  إال والتقييد ب(إذا) أجاد مع  ال رطية جد  علق أن رةية النعيم ال اتحلل عن بصر امل صر هنالأك جلجأ 

 نعيما، أي خبالف ما ير  يف و ات الدنيا. 
 ويف قوله (ومل ا    ا) ا  يه بليغ، أي م م أئوا  امللك ال    املتنعم ربه.  
 وجا دة هذا الت  يه اقريب امل  ه ملدارك العقو .  
 اعب. وال    مستعار للتعظيم وهو زا د علق النعيم صا جيه من رجعة واذليم للمص 
(عالي م ثياب سندس خضر وإستربق وئلوا أساور من جضة) هذه أشياء من شعار امللأوك يف عأرف النأاس زمانئأذ، ج أذا  

 مرا ط بقوله (ومل ا    ا). 
   
 

 4662صفحة : 
 
نعيمأأا  وقأأرأ انجأأ  ومحأأزة وأبأأو وعفأأر (عأأالي م) بسأأ ون اليأأاء علأأق أن ال أأالم مجلأأة مسأأتلنفة اسأأتئناجا بيانيأأا جلملأأة (رأيأأت  

ومل ا   أ ا)، ف(عأالي م) م تأدأ و(ثيأاب سأندس) جاعلأه سأاد مسأد اخلأرب وقأد عمأم يف جاعلأه وإن مل ي أن معتمأدا علأق 
 نفي أو استف ام و وصل، وهي لغة خ   بنو هلب وا ون اجلملة يف موض  ال يان جلملة (رأيت نعيما). 

 د  (ايبرار)، أي الك ئالة أهم امللك ال   . وقرأ بقية الع رة (عالي م) بفت( التحتية علق أنه ئا  مفر  
 وإضاجة (ثياب) إا (سندس) بيانية م م: خامت ذهب، وثوب خز. أي منه.  
 والسندس: الدي اج الرقيق.  
واإلسأتربق: الأدي اج الغلأي  واقأأدما عنأد قولأه اعأاا (ويل سأأون ثيأااب خضأرا مأن سأأندس وإسأتربق) يف سأورة ال  أل و أأا  

 معرابن. 
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ا السأأندس جمعأأرب عأأن اللغأأة اهلنديأأة وأصأأله (سأأندون) بنأأون يف آخأأره، قيأأم: إن سأأ ب هأأذه التسأأمية أنأأه ولأأب إا جلمأأ 
اإلسأ ندر، وقيأم لأه: إن امسأه (سأندون) جصأأ ه للغأة اليأوانن سأندوس  يهنأم ي  أأرون ان يأة ايمسأاء حبأرف السأني  وصأأ ه 

ا ض طه مصححه، واملعروف املرعز  ما يف التذ رة وشفاء العرب سندسا. ويف اللسان: أن السندس يتحذ من املرعزي   ذ
الغليم. ويف التأذ رة املرعأز، مأا نعأم وطأا  مأن الصأوف اه. جلعلأه صأوف ئيأوان خأاص جيأه طأو  أو هأو مأن نأو  ال أعر، 

 والظاهر أنه ال ي ون إال أخضر اللون لقو  يزيد بن ئذاق الع دي يصل مرعق جرسه:          
ئ  أأأية                       أأأألن علي أأأا سندسأأأأا وسدوسأأأا أي يف أرا شأأأأديدة اخلضأأأرة  لأأأأون وداويت أأأا ئأأأىت شأأأأتت   

 احل  ي. ويف اللسان: السدوس الطيلسان ايخضر. ولقو  أيب  ام يرثي حممد بن محيد الن  اين الطوسي:          
سندس خضر وأما اإلستربق جنسج من نسأج ارد  ثياب املوت محرا جما أاأق                      هلا الليم إال وهي من   

 الفرس وامسه جارسي، وأصله يف الفارسية: استقره. 
 واملع : أن جوق م ثيااب من الصنفني يل سون هذا وذاك مجعا بني حماسن  لي ما، وهي أجحر ل اس امللوك وأهم ال روة.  
 وك غسان:          ولون ايخضر أمت  للعني و ان من شعار امللوك. قا  النابغة هدح مل 
يصونون أوسأادا قأدها نعيمأ أأا                      خبالصأة ايردان خضأر املنا أب والظأاهر أن السأندس  أان ال يصأ غ   

 إال أخضر اللون. 
وقرأ انج  وئفص (خضر) ابلرجأ  علأق الصأفة  (ثيأاب). و(إسأتربق) ابلرجأ  أيضأا علأق أنأه معطأوف علأق (ثيأاب) بقيأد   

 دس جمع  عالي م إستربق: أن اإلستربق ل اس م.  وهنا من سن
 وقرأ ابن     وأبو ب ر عن عاصم (خضر) ابجلر نعتا  (سندس)، و(إستربق) ابلرج  عطفا علق (ثياب).  
وقأرأ ابأن عأامر وأبأو عمأأروا وأبأو وعفأر ويعقأوب (خضأأر) ابلرجأ  و(إسأتربق) ابجلأر عطفأأا علأق (سأندس) بتقأدير: وثيأأاب  

 إستربق. 
زة وال سا ي (خضر) ابجلر نعتا  (سندس) ابعت أار أنأه بيأان لل يأاب ج أو يف معأ  اجلمأ . وقأرأ و(إسأتربق) ابجلأر وقرأ مح 

 عطفا علق (سندس). 
وايساور: مج  سور وهأو ئلأي شأ له أسأطواين جأارد الوسأط يل سأه النسأاء يف معاصأم ن وال يل سأه الروأا  إال امللأوك،  

  . وقد ود يف احلديث ذ ر السواري  سر 
 واملع : أن ئا  روا  أهم اجلنة ئا  امللوك ومعلوم أن النساء يتحلني أبصناف احللي.  
ووصفت ايساور هنا أبهنا (من جضة). ويف سورة ال  ل أبهنا (من ذهب) يف قوله (ملون جي ا من أساور من ذهب)،  

ذلأأك أمأأج منظأأرا  مأأا ذ أأرانه يف افسأأ  قولأأه أي مأأرة ملأأون هأأذه ومأأرة أخأأر ، أو ملوهنمأأا مجيعأأا أبن لعأأم متزاووأأة ين 
 ( انت قواريرا قواريرا من جضة). 

[) هذا ائرتاس با يو ه شرمم من ال ألس املمزووأة ابل أاجور والزجن يأم مأن أن ي أون 21(وسقاهم رمم شرااب ط ورا    
ن ذلأك ب أون شأرامم ط أورا بصأيغة امل الغأة جي ا ما يف أم اهلا املعروجة يف الدنيا ومن املغو  وسوء القأو  واهلأذاين، جعأرب عأ

 يف الط ارة وهي النزاهة من اخل ا ث، أي منزها عما يف غ ه من اخل اثة والفساد. 
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 وأسند سقيه إا رمم إظ ارا ل رامت م، أي أمر هو بسقي م  ما يقا : أطعم م رب الدار وسقاهم.  
ال الم مق أو  قأو  حمأذوف قرينتأه اخلطأاب إذ لأيس بصأل( [) هذا 22(إن هذا  ان وزاء و ان ل م سعي م م  ورا   

 هلذا اخلطاب با اقدم من ال الم إال أن ي ون املحاط ون هم ايبرار املوصوف نعيم م. 
   
 

 4663صفحة : 
 
والقو  احملذوف يقدر جعأال يف موضأ  احلأا  مأن ضأم  الغا أب قأس (سأقاهم)، وأو: يقأا  هلأم، أو يقأو  هلأم رمأم، أو   

 امسا هو ئا  من ذلك الضم  وو: مقوال هلم هذا اللف ، أو قا ال هذا اللف . يقدر 
 واإلشارة إا ما ي ون ئاضرا لدي م من ألوان النعيم املوصوف جيما مضق من الايت.  
و واملقصأود مأن ذلأك ال نأاء علأي م صأا أسألفوا مأن اقأأو  هللا وا أرمت م بأذلك وان أيط أنفسأ م أبن مأا أنعأم بأه علأي م هأأ 

 ئق هلم وزاء علق عمل م. 
وإقحأام جعأأم ( أأان) للداللأأة علأأق حتقيأأق  ونأه وأأزاء ال منأأا علأأي م صأأا مل يسأأتحقوا، جأ ن مأأن  أأام اإل أأرام عنأأد ال أأرام أن  

 يت عوا  رامت م بقو  ين ط له امل رم ويزيم عنه ما يعرا من خجم وووه، أي هو وزاء ئقا ال م الغة يف ذلك. 
و لن سعي م م  ورا) عالوة علق إيناس م أبن مأا أغأدق علأي م  أان وأزاء هلأم علأق مأا جعلأوا وعطل علق ذلك قوله ( 

أبن سعي م الذي  ان النعيم وزاء عليه، هو سعي م  ور، أي م  ور ساعيه، جلسند امل أ ور إا السأعي علأق طريقأة 
 اجملاز العقلي م م قوهلم: سيم مفعم. 

 ية ل ن علق طريقة احلذف واإليصا ، أي م  ورا عليه. ولك أن لعم (م  ورا) مفعوال ئقيقة عقل 
 وإقحام جعم ( ان)   قحام نظ ه آنفا.  
[) من هنا ي تدئ مأا ال خأالف يف 24[ جاصرب حل م ربك وال اط  من م ألا أو  فورا 23(إان ون نزلنا عليك انزيال  

 أنه م ي من هذه السورة. 
وجيأيء علأق قأأو  اجلم أور أن السأورة  ل أا م يأة وهأو ايروأ(، أنأه اسأأتئناف  وعلأق  أال القأولني ج أذا اسأتئناف ابتأدا ي 

لالنتقا  من االستدال  علق ث وت ال عث ابحلجة والرتهيب والوعيأد لل أاجرين بأه والرتغيأب والوعأد للمأؤمنني بأه صره أات 
  يأت الرسأو  صألق هللا عليأه ومرغ ات هي من ايئوا  اليت ا ون بعد ال عث، جلما اسأتوىف ذلأك ثأ  عنأان ال أالم إا ا

وسلم والربط علق قل ه لدجا  أن الحقه آاثر الغم علق اصلب قومه يف  فرهم وا ذي  م صأا أنأز  عليأه بأا شألنه أن يأوهن 
 العزهة ال  رية، جذ ره هللا أبنه نز  عليه ال تاب لئال يع ل بت ذي  م. 

حلق االعتناء أبئوا  الناس يف الدنيا جابتدئ حبا  أشرف النأاس  ويف إيراد هذا بعد طو  ال الم يف أئوا  الخرة، قضاء 
وهو الرسو  صلق هللا عليه وسلم   حبا  الذين دعاهم الرسو  صلق هللا عليه وسلم بني من (م ون العاولة) و(من اختذ 

 إا ربه س يال) جلدخل م يف رمحته. 
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 وأت يد اخلرب ب(أن) لالهتمام به.  
صأم بضأم  منفصأم يف قولأه (إان وأن) لتقريأر مأدلو  الضأم  أت يأدا لفظيأا للتن يأه علأق عظمأة ذلأك وأت يد الضم  املت 

الضم  ليفضي ب  إا زايدة االهتمام ابخلرب إذ يتقرر أنه جعم من ذلك الضم ان لأه ينأه ال يفعأم إال جعأال منوطأا حب مأة 
 وأقصق الصواب. 

 وعه مستعمم يف الزم معناه وهو الت  يت والتلييد جمجموعه  ناية رمزية. وهذا من ال ناية الرمزية. وبعد جاخلرب صجم 
وإي ار جعم (نزلنا) الدا  علق انزيله منجما آايت وسورا انزيال مفرقا إدماج لإلهان إا أن ذلك  ان من ئ مة هللا اعاا  

لمج  جيأه أت يأد علأق أت يأد وذلأك يفيأد اليت أومل إلي ا أت يد اخلرب ب(أن) وأت يد الضأم  املتصأم ابلضأم  املنفصأم، جأ
 مفاد القصر إذ ليس احلصر والتحصيص إال أت يدا علق أت يد  ما قا  الس ا ي، جاملع : ما نز  عليك القرآن إال أان. 

 . وجيه اعريض ابمل ر ني الذين قالوا (لوال نز  عليه القرآن مجلة وائدة) ججعلوا انزيله مفرقا ش  ة يف أنه ليس من عند هللا 
 واملع : ما أنزله منجما إال أان واقتضت ئ ميت أن أنزله عليك منجما.  
 وجر  علق هذا التم يد أمره ابلصرب علق أع اء الرسالة وما يلقاه جي ا من أذ  امل ر ني، وشد عزهته أن ال ختور.  
مورها، وين ما مل مأا مأن مصأاعب ومسق ذلك ئ ما ين الرسالة عند هللا ال خ ة للمرسم يف ق وهلا واالضطال  أب  

إصالح ايمة ومحل ا علق مأا جيأه خ هأا يف العاوأم والوأم، والقأي أصأناف ايذ  يف خأال  ذلأك ئأىت يأتم مأا أمأر هللا 
 به،  احل م علق الرسو  بق و  ما ي لغ منت ق الطاقة إا أوم معني عند هللا. 

  والطاعة لرمر ال اق، وقد يعد  حبرف (علق)  ما قا  اعأاا وعدي جعم (اصرب) ابلالم لتضمني الصرب مع  اخلضو  
(واصأأرب علأأق مأأا يقولأأون). ومناسأأ ة مقأأام ال أأالم اأأرو( إئأأد  التعأأديتني  مأأا اقأأدم بيأأان ذلأأك عنأأد قولأأه اعأأاا (ولربأأك 

 جاصرب) يف سورة املدثر. 
   
 

 4664صفحة : 
 
مأن م م أم أن يأرتك قأرع م بقأوار  التنزيأم مأن أتجأأني وملأا  أان مأن ضأروب إعراضأ م عأن ق أو  دعواأه ضأرب جيأه رغ أات   

رأي م وحتق  دين م وأصنام م، ورصا عرضوا عليه الص ر مع أم، أو بأذ  املأا  مأن م، أعقأب أمأره ابلصأرب علأق مأا هأو مأن 
ضأأروب اإلعأأراا مأأن صأأالبة وشأأدة، أبن هنأأاه عأأن أن يطأأيع م يف الضأأرب الخأأر مأأن ضأأروب اإلعأأراا الواقأأ  يف قالأأب 

 والرغ ة. اللني 
 ويف هذا الن ي أت يد لرمر ابلصرب ين الن ي عنه ي مم  م ما يرج  موو ات الصرب املراد هنا.  
واملقصود من هذا الن ي أتييس م من استجابته هلم ئني يقرأ علي م هذه الية يهنم مس ون أن ما عرضأوه عليأه سأي ون  

 إدراك ماهية الرسالة ونزاهة الرسو  صلق هللا عليه وسلم.  صارجا له عما هو قا م به من الدعوة إذ هم بعداء عن
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والطاعة: امت ا  الطلب بفعم املطلوب وابل ل عن املن ي عنأه جقأد  أان امل أر ون يعمأدون إا الطلأب مأن النأيب صألق  
ديلأه صأا ي أأاي  هللا عليأه وسألم أن يفعأم مأا يرغ أون، م أم طأرد ضأعفاء املأؤمنني مأن اجمللأس، واإلايأان بقأرآن غأ  هأذا أو ا 

أئواهلم، وأن ي ل عما ال يريدون وقوعه من حتق  آهلت م، واجل ر بصالاه، جحأذره هللا مأن االسأتما  إا قأوهلم وإايسأ م 
 من ئصو  مرغومم. 

ومقتضق الظاهر أن يقو : وال اطع م، أو وال اط  من م أئدا، جعد  عنه إا (آلا أو  فورا) لإلشارة ابلوصأفني إا أن  
 ت م افضي إا ارا اب إ  أو  فر، يهنم يف ذلك أيمرونه وين ونه غال ا ج م ال هرون إال صا يال م صفايم. طاع
جأأاملراد ابل  وال فأأور: الصأأنفان مأأن املوصأأوجني واعليأأق الطاعأأة املن أأي عن أأا مأأذين النأأوعني م أأعر أبن الوصأأفني علأأة يف  

 الن ي. 
ئأد الوصأفني مغنيأا عأن الخأر ول أن مجأ  بين مأا لت أويه ئأا  املتصأل ممأا قأا  وال  وال فور متالزمأان ج أان ذ أر أ 

 اعاا (وهللا ال مب  م  فار أثيم). 
ويف ذ أر هأذين الوصأفني إشأارة أيضأا إا زعيمأني مأن زعمأاء ال فأأر والعنأاد و أا عت أة بأن ربيعأة، والوليأد بأن املغأأ ة، ين  

وليأد اشأت ر ب أدة ال أ يمة يف ال فأر والعتأو. وقأد  أاان  أاجرين جلشأ  إا  أم العت ة اشأت ر ابرا أاب املأه  والفسأوق، وال
وائد من ما صا هو علم جيه بني بقية امل ر ني من   رة امله  يوهلما. وامل الغة يف ال فر ل اني ما، جلذلك صيغت له صيغة 

 امل الغة ( فور). 
ن دعأأوة النأاس إا اإلسأأالم ويزووأه ابنتأه و انأأت مأن أمجأأم قيأم عأرا عت أأة علأق النأيب صأألق هللا عليأه وسأألم أن يروأ  عأ 

نساء قريش. وعرا الوليد علية أن يعطيه من املا  ما يرضيه ويروأ  عأن الأدعوة، و أان الوليأد مأن أ  أر قأريش مأاال وهأو 
لمأأأي( الأأأذي قأأأا  هللا يف شأأألنه (ووعلأأأت لأأأه مأأأاال بأأأدودا). جي أأأون يف إي أأأار هأأأذين الوصأأأفني ابلأأأذ ر إدمأأأاج لأأأذم ما والت

 لقصت ما. 
وأاي ما  ان جحرف (أو) مل يعد أصم معنأاه مأن عطأل ا أريك أئأد شأيئني أو أشأياء يف خأرب أو طلأب، وهأذا الت أريك  

يفيد ختي ا، أو إابئة، أو اقسيما، أو ش ا، أو ا  ي ا حبسب املواق  وحبسب عوامم اإلعراب لتدخم (أو) الأيت اضأمر 
 رك ما وائدا من متعدد مالزما ملواقع ا  ل ا. بعدها (أن) جتنصب املضار . و ون امل 

جمع  الية هني عن طاعة أئد هذين املوصأوجني ويعلأم أن طاعأة  لي مأا من أي عن أا بداللأة الفحأو  ينأه إذا أطاع مأا  
 معا جقد حتقق منه طاعة أئد ا وزايدة. 

 علق املوصوف صارت ئاال. وموق  (من م) موق  احلا  من (آلا) ج نه صفة (آلا) جلما قدمت الصفة  
و(مأأن) للت عأأيض. والضأأم  اجملأأرور مأأا عا أأد للم أأر ني، ومل يتقأأدم هلأأم ذ أأر يهنأأم معلومأأون مأأن سأأياق ادعأأوة أو يهنأأم  

املف وم من قوله (إان ون نزلنا عليك القرآن انزيال) أي ال  ما يزعم امل ر ون أنك وئت به مأن القأاء نفسأك، ومأن قولأه 
 ، أي علق أذ  امل ر ني. (جاصرب حل م ربك)

 ويؤو  معناه: وال اط  أئدا من امل ر ني.  
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[) أي أق أأم علأأق شأألنك مأأن 26[ ومأأن الليأأم جاسأأجد لأأه وسأأ حه لأأيال طأأويال 25(واذ أأر اسأأم ربأأك ب أأرة وأصأأيال   
 الدعوة إا هللا وذ ر هللا أبنوا  الذ ر. وهذا إرشاد إا ما جيه عون له علق الصرب علق ما يقولون. 

   
 

 4665صفحة : 
 
واملأأراد ابل  أأرة وايصأأيم اسأأتغراق أوقأأات الن أأار، أي ال يصأأدك إعراضأأ م عأأن معأأاودة الأأدعوة وا ريرهأأا طأأريف الن أأار.   

ويأأدخم يف ذ أأر هللا الصأألوات م أأم قولأأه (وأقأأم الصأأالة طأأريف الن أأار وزلفأأا مأأن الليأأم إن احلسأأنات يأأذهنب السأأيئات ذلأأك 
يضي  أور احملسنني). و ذلك النواجم اليت هي من خصا ص النيب صلق هللا عليأه وسألم  ذ ر  للذا رين واصرب ج ن هللا ال

 بني مفروا من ا وغ  مفروا. جايمر يف قوله (واذ ر) مستعمم يف مطلق الطلب من وووب ونفم. 
بتحويأل عقابأه وذ ر اسم الرب ي مم ا ليأغ الأدعوة وي أمم ع أادة هللا يف الصألوات املفروضأة والنواجأم وي أمم املوعظأة  

 ورواء ثوابه. 
وقوله (ب رة وأصيال) ي مم أوقات الن ار  ل ا احملدودة من ا  لوقأات الصألوات وغأ  احملأدود  لوقأات النواجأم، والأدعاء  

 واالستغفار. 
 و(ب رة) هي أو  الن ار، (وأصيال) ع يا.  
وة  مأا اقأدم يف قولأه (قأم الليأم إال قلأيال) إا وقوله (ومن الليم جاسجد له) إشارة إا أن الليم وقت افرد مأن بأث الأدع 

 قوله (علم أن لن حتصوه جتاب علي م) الية وهذا خاص بصالة الليم جرضا ونفال. 
 وقوله (وس حه) مجلة معطوجة علق مجلة (من الليم جاسجد له) جتعني أن التس ي( التنفم.  
قأوا  الطي أأة والتأأدبر يف دال أم صأأفات هللا و ماالاأأه، وغلأأب والتسأ ي(: التنزيأأه ابلقأأو  وابالعتقأاد، وي أأمم الصأألوات واي 

إطالق مادة التس ي( علق الصالة الناجلة، وقا  اعاا (وس ( حبمد ربك ئني اقوم)، أي من الليم. وعأن ع أد امللأك بأن 
ر ئ يأأأب: (وسأأأ حه) هنأأأا صأأأالة التطأأأو  يف الليأأأم، وقولأأأه (طأأأويال) صأأأفة (لأأأيال) وئيأأأث وصأأأل الليأأأم ابلطأأأو  بعأأأد ايمأأأ

ابلتس ي( جيه، علم أن (ليال) أريد به أزمان الليم ينه قمو  الوقت املقابم للن ار، ينه لأو أريأد ذلأك املقأدار  لأه مل ي أن 
يف وصفه ابلطو  ودو ، جتعني أن وصل الطو  اقييد لرمر ابلتس ي(، أي س حه أ  ر الليم، ج و يف مع  قولأه اعأاا 

 عليه) أو يتنازعه  م من (اسجد) و(س حه). (قم الليم إال قليال) إا (أو زد 
 وانتصب (ليال) علق الظرجية  (س حه).  
وعن ابن ع اس وابن زيد: أن هااني اليتني إشارة إا الصلوات اخلمس وأوقايا بناء أن ايصيم يطلق علأق وقأت الظ أر  

 جي ون قوله (وس حه) إشارة إا قيام الليم. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



اعأأأاا (ولقأأأد نعلأأأم أنأأأك يضأأأيق صأأأدرك صأأأا يقولأأأون جسأأأ ( حبمأأأد ربأأأك و أأأن مأأأن  وهأأأذه اليأأأة وأأأاءت علأأأق وجأأأق قولأأأه 
الساودين) وقوله اعاا (واذ ر اسم ربك وا تم إليه ا تيال رب امل رق واملغرب ال إله إال هو جاختذه و يال واصرب علأق مأا 

 يقولون). 
إطأاعت م يف قولأه (وال اطأ  مأن م آلأا أو   [) اعليأم للن أي عأن27(إن هؤالء م ون العاولأة ويأذرون وراءهأم يومأا ثقأيال  

 فأورا)، أي ين خلق أأم االنصأأ اب علأأق الأأدنيا مأأ  اإلعأأراا عأن الخأأرة إذ هأأم ال يؤمنأأون ابل عأأث جلأأو أعطأأاهم لتحلأأق 
خبلق م قا  اعاا (ودوا لو ا فرون  مأا  فأروا جت ونأون سأواء جأال اتحأذوا مأن م أوليأاء) اليأة. جموقأ  (إن) موقأ  التعليأم 

 صنزلة جاء الس  ية  ما ن ه عليه ال يخ ع د القاهر. وهي 
و(هؤالء) إشارة إا ئاضأرين يف ذهأن املحاطأب ل  أرة احلأديث عأن م، وقأد اسأتقريت مأن القأرآن أنأه إذا أطلأق (هأؤالء)  

جقأد  دون س ق ما ي ون م ارا إليه جاملقصود بأه امل أر ون، وقأد ذ أرت ذلأك يف افسأ  قولأه اعأاا (جأ ن ي فأر مأا هأؤالء
 و لنا ما قوما ليسوا ما ب اجرين) يف سورة اينعام وقوله اعاا (جال اك يف مرية با يع د هؤالء) يف سورة هود. 

وقد انزه رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم عن حم ة الدنيا جقأا   مأا يل وللأدنيا جلأيس لأه حم أة يمورهأا عأدا النسأاء والطيأب   
 ساء والطيب  .  ما قا   ئ ب إيل من دنيا م الن

جلما النساء جامليم إلي ن مر وز يف ط   الذ ور، وما ابلط أ  ال يتحلأل، ويف اينأس مأن انتعأا  للأروح جتناولأه حممأود إذا  
وقأ  علأق الووأه املأربأ مأن اإليقأا  يف جسأاد ومأا هأو ايم أأم انأاو  الطعأام وشأرب املأاء قأا  اعأاا (ولقأد أرسألنا رسأال مأأن 

 اوا وذرية). ق لك ووعلنا هلم أزو 
 وأما الطيب جرنه مناسب للتز ية النفسية.  
وصأأيغة املضأأار  يف (م أأون) اأأد  علأأق ا أأرر ذلأأك، أي أن ذلأأك دأمأأم وديأأدهنم ال ي أأار ون مأأ  ئأأب العاولأأة ئأأب  

مدة احليأاة الخرة  والعاولة: صفة ملوصوف حمذوف معلوم من املقام اقديره: احلياة العاولة، أو الدار العاولة. واملراد ما 
 الدنيا. 

   
 

 4666صفحة : 
 
و  ر يف القرآن إطالق العاولة علق الأدنيا  قولأه ( أال بأم حت أون العاولأة واأذرون الخأرة) ج أا  بأني املسألمني اسأمية   

 الدنيا ابلعاولة. 
 ومتعلق (م ون) مضاف حمذوف، اقديره: نعيم أو مناج  ين احلب ال يتعلق بذات الدنيا.  
ذ ر الدنيا بوصل العاولة اوطئة للمقصود من الذم ين وصأل العاولأة يأؤذن أبهنأم آثروهأا يهنأا عاولأة. ويف  ويف إي ار 

ذلك اعريض بتحميق م إذ رضوا ابلدون ينه عاوم وليس ذلك من شيم أهم الت صر، جقوله (ويذرون وراءهم يوما ثقيال) 
الدنيا م  االستعداد لآلخرة ملا  انوا مذمومني قا  اعأاا ئ ايأة واق  موق  الت ميم ملناط ذم م وحتميق م يهنم لو أئ وا 
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لقو  الناصحني لقارون (وابتغ جيمأا آاتك هللا الأدار الخأرة وال اأنس نصأي ك مأن الأدنيا). وهأذا نظأ  قولأه اعأاا (يعلمأون 
س م علق علم أمور الدنيا م  ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن الخرة هم غاجلون) إذ  ان مناط الذم جيه هو أن قصروا أنف

 اإلعراا عن العلم ابلخرة. 
 وم لوا حبا  من يرتك شيئا وراءه ج و ال يسعق إليه وإمنا يسعق إا ما بني يديه.  
 وإمنا أعرضوا عنه يهنم ال يؤمنون حبلوله ج يل يسعون إليه.  
د جأأي م ومت أأرر ال يتحلفأأون عأأن ذلأأك وصأأيغة املضأأار  يف (يأأذرون) اقتضأأي أهنأأم مسأأتمرون علأأق ذلأأك وأن ذلأأك متجأأد 

الرتك يهنم ال يؤمنون حبلو  ذلك اليوم، جاملسلمون ال يذرون وراءهم هذا اليوم يهنأم ال خيلأون مأن عمأم لأه علأق افأاوت 
 بين م يف التقو . 

ب ج أأو  واليأأوم ال قيأأم: هأأو يأأوم القيامأأة، وصأأل ابل قيأأم علأأق ووأأه االسأأتعارة ل أأدة مأأا مصأأم جيأأه مأأن املتاعأأب وال أأرو  
  ال يء ال قيم الذي ال يستطا  محله. 

 وال قم: مستعار لل دة والعسر قا  اعاا (ثقلت يف السماوات وايرا) وقا  (إان سنلقي عليك قوال ثقيال).  
[) ملأأا  أأان اإلخ أار عأأن م أبهنأأم (يأأذرون ورا  أأم يومأأا 28(وأن خلقنأأاهم وشأأددان أسأأرهم وإذا شأأئنا بأدلنا أم أأاهلم ا أأديال  

) يتضمن أهنم ين رون وقو  ذلك اليوم  ما قدمناه و ان ال اعث هلم علق إن اره ش  ة استحالة إعادة ايوساد بعد ثقيال
بالها وجنا  ا، و ان ال الم السابق مسوقا مساق الذم هلم واإلن ار علي م ويء هنا صا هو دليم لإلن ار علأي م وإبطأا  

خلق م أو  مأرة  مأا قأا  اعأاا (جسأيقولون مأن يعيأدان قأم الأذي جطأر م  ل   ت م ب يان إم ان إعادة خلق م يعيده الذي
 أو  مرة) وغ  ذلك من الايت احلا مة ئو  هذا املع . 

واجتتاح اجلملة ابمل تدإ املحرب عنه ابخلرب الفعلي دون أن افتت( ب(خلقناهم) أو ون خالقون، إلجادة اقوي اخلأرب وحتقيقأه  
 ال الم وإن مل ي ن خطااب هلم ول ن م هم املقصود منه. ابلنظر إا املعنيني مذا 

واقويأأة احل أأم بنأأاء علأأق انزيأأم أولئأأك املحلأأوقني منزلأأة مأأن ي أأك يف أن هللا خلق أأم ئيأأث مل جيأأرةوا علأأق مووأأب العلأأم  
شأأاء بأأد   جأألن روا أن هللا يعيأأد اخللأأق بعأأد ال لأأق ج أألهنم يسأأندون اخللأأق ايو  لغأأ ه. واقأأوي احل أأم يرتاأأب عليأأه أنأأه إذا

أم أأاهلم اعأأادة أوسأأادهم جلأأذلك مل مأأتج إا أت يأأد مجلأأة (وإذا شأأئنا بأأدلنا أم أأاهلم) اسأأتغناء بتولأأد معناهأأا عأأن معأأ  الأأيت 
ق ل أأا وإن  أأان هأأو أوا ابلتقويأأة علأأق مقتضأأق الظأأاهر. وهأأذا التقأأوي هنأأا م أأعر أبن  المأأا يعق أأه هأأو مصأأب التقأأوي، 

ا (ون خلقنا م جلوال اصدقون أجرأيتم ما  نون) إا قوله (ومأا وأن صسأ وقني علأق أن ونظ ه يف التقوي والتفري  قوله اعا
 ن د  أم ال م) ج ن املفر  هو(أجرأيتم ما  نون) وما ااصم به. ومجلة (جلوال اصدقون) معرتضة وقد مضق يف سورة الواقعة. 

  التنزيم. جلم اهلم: هي ايوساد ال انية إذ هي أم ا  يوسادهم املووودة ئني 
وال أأأد: اإلئ أأأام وإاقأأأان ارا أأأاط أوأأأزاء اجلسأأأد بعضأأأ ا بأأأ عض بواسأأأطة العظأأأام وايعصأأأاب والعأأأروق إذ بأأأذلك يسأأأتقم  

 اجلسم. 
 وايسر: الربط وأطلق هنا علق اإلئ ام واإلاقان علق ووه االستعارة.  
 واملع : أئ منا ربط أوزاء أوسام م ج انت م دودا بعض ا علق بعض.  
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 (ولو شئنا بدلنا أم اهلم) إخ ار أبن هللا قادر علق أن ي دهلم بناس آخرين. وقوله:  
 جحذف مفعو  (شئنا) لداللة وواب (إذا) عليه  ما هو ال لن يف جعم امل يئة غال ا.  
ن واوأتالب (إذا) يف هأأذا التعليأأق ين شأألن (إذا) أن يفيأأد اليقأأني بوقأأو  مأأا قيأأد مأأا خبأأالف ئأأرف (إن) ج أأو إهأأاء إا أ 

 ئصو  هذه امل يئة مستقرب الوقو . 
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جيجأأوز أن ي أأون هأأذا صنزلأأة النتيجأأأة لقولأأه (وأأن خلقنأأاهم) اخل، وممأأم ال أأأرط علأأق التحقأأق قأأا  اعأأاا (وإن الأأأدين   

 لواق ). 
شأأئنا يهل نأأاهم وجيأأوز أن ي أأون قولأأه (وإذا شأأئنا بأأدلنا أم أأاهلم) يديأأدا هلأأم علأأق إعراضأأ م ووحأأودهم لل عأأث، أي لأأو  

 وخلقنا خلقا آخر م ل م  قوله اعاا (إن ي ل يذه  م وأييت خبلق وديد). 
 وي ون (إذا) مراد به حتقق التالزم بني شرط (إذا) ووواما، أي اجلملة املضاف إلي ا، واجلملة املتعلق ما.  
ن  أأم م أأد  هأأو أيضأأا م أأد  بأأه ذلأأك وجعأأم الت أأديم يقتضأأي م أأدال وم أأدال بأأه وأي مأأا اعترباأأه يف موضأأ  الخأأر صأأ( ي 

ال يء، وال سيما إذا مل ي أن يف املقأام غأرا ب يأان املرغأوب يف اقتنأاءه واملسأموح ب ذلأه مأن ال أيئني املسأت دلني، جحأذف 
 من ال الم هنا متعلق (بدلنا) وهو اجملرور ابل اء ينه أوا ابحلدث، وأبقي املفعو . 

ولأأه (علأأق أن ن أأد  أم أأال م)، ومنأأه قولأأه اعأأاا (إان لقأأادرون علأأق أن ن أأد  خأأ ا وقأأد اقأأدم نظأأ ه يف سأأورة الواقعأأة يف ق 
 من م) يف سورة املعارج جالتقدير: بدلنا من م. 

وايم أأا : مجأأ  م أأم وهأأأو املماثأأم يف ذات أو صأأفة، جيجأأأوز أن يأأراد أم أأاهلم يف أشأأ ا  أوسأأأادهم وهأأو الت أأديم الأأأذي  
 سي ون يف املعاد. 

اهلم يف أهنم أمم، علق الووه ايو  ج و يأد  علأق أن ال عأث مصأم خبلأق أوسأام علأق م أا  ايوسأاد وجيوز أن يراد أم  
 اليت  انت يف احلياة الدنيا لررواح اليت  انت جي ا. 

وانتصأأب (ا أأديال) علأأق املفعأأو  املطلأأق املو أأد لعاملأأه للداللأأة علأأق أنأأه ا أأديم ئقيقأأي، وللتوصأأم ابلتنأأوين إا اعظيمأأه  
 وعجوبته. 

[) اسأأتئناف ابتأأدا ي لالنتقأأأا  مأأن بسأأأط التأأذ   واالسأأأتدال  إا 29(إن هأأذه اأأذ رة جمأأأن شأأاء اختأأأذ إا ربأأه سأأأ يال  
جذل ة الغرا وئوصلته، إشعارا ابنت اء املقصود وان ي ا إا جا داه، وووه االنتفا  به، واحلث علق التأدبر جيأه، واسأت مار 

قوله (جمن شاء اختذ) اخل يقو  موق  الفذل ة للجملأة وأت يأد ال أالم حبأرف  لراه، وابعت ار ما افر  عن هذه اجلملة من
 (إن) ين ئا  املحاط ني عدم اهتمام م ما ج م ين رون أهنا اذ رة. 

 واإلشارة إا الايت املتقدمة أو إا السورة ولذلك أيت ابسم اإلشارة املؤنث.  
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المأأا يأأذ ره بأأه مأأا عسأأق أن ي أأون نسأأيه أطلقأأت هنأأا علأأق املوعظأأة والتأأذ رة: مصأأدر ذ أأره  م أأم التز يأأة  ، أي أ لمأأه   
ابإلقال  عن عمم سيء واإلق ا  علق عمم صاحل وعلأق وضأوح اخلأ  وال أر ملأن اأذ ر، أي ا صأر بت أ يه ئالأة املعأرا 

 عن اخل  امل غو  عنه حبالة الناسي له ين شلنه أال يفرط جيه إال من  ان انسيا ملا جيه من نف  له. 
ر  عليأأه احلأأث علأأق سأألوك سأأ يم مرضأأاة هللا بقولأأه (جمأأن شأأاء اختأأذ إا ربأأه سأأ يال)، أي لأأيس بعأأد هأأذه التأأذ رة إال وجأأ 

 العمم ما إذا شاء املتذ ر أن يعمم ما. 
 جفي قوله (من شاء) ئث علق امل ادرة بذلك ين م يئة املرء يف م نته جال هنعه من ا إال سوء ادب ه.  
 ه اعريض للم ر ني أبهنم أبوا أن يتذ روا عنادا وئسدا. وهذا ئث وحتريض جي 
واختاذ الس يم: سلو ه، عرب عن السألوك ابالختأاذ علأق ووأه االسأتعارة بت أ يه جفأي قولأه (اختأذ إا ربأه سأ يال) اسأتعاراتن  

 ين الس يم مستعار لس ب الفوز ابلنعيم والزلفق. 
غأأة إا هللا، وال خيتلأأل العقأأالء يف شأأرف مأأا يوصأأم إا الأأرب أي إا ويتعلأأق قولأأه (إا ربأأه) ب(سأأ يال)، أي سأأ يال م ل 

 إ رامه ين ذلك قرارة اخل ات ولذلك عرب برب مضاجا إا ضم  (من شاء) إذ سعادة الع د يف احلظوة عند ربه. 
ا مقصأأده، أو وهأأذه السأأ يم هأأي التوبأأة جالتا أأب م أأم الأأذي  أأان ضأأاال، أو آبقأأا جاهتأأد  إا الطريأأق الأأيت يروأأ  من أأا إ 

 سلك الطريق إا مواله. 
 وقد اقدم نظ  هذه الية يف سورة املزمم.  
 [)   30(وما ا اءون إال أن ي اء هللا إن هللا  ان عليما ئ يما  
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إا ايسأأ   ملأا انط اختيأأارهم سأأ يم مرضأأاة هللا ص أأيئت م أعق أأه ابلتن يأأه إا اإلق أأا  علأأق طلأأب مرضأأاة هللا للتوسأأم برضأأاه  

سلوك س م اخل  هلم يهنم إذا  انوا منه صحم الرضق والعناية لطل مم ويسر هلم ما يعسر علق النفوس من املصابرة علق 
اأأرك ال أأ وات امل ل أأة، قأأا  اعأأاا (جسنيسأأره لليسأأر ) جأأ ذا مل يسأأعوا إا مرضأأاة رمأأم و ل أأم إا أئأأواهلم الأأيت اعودوهأأا 

إذ هم حمفوجون أبس اب الضال  صا استقرت عليه و اليم من إي ار ال  وات واالندجا  م  جاقتحمت مم م امه العماية 
عصا ب الضالالت، وهو الذي أجاده قوله اعاا (جسنيسره للعسر )، أي نرت أه وشألنه جتتيسأر عليأه العسأر ، أي الحأق 

 به بال ا لل وقاهدة. 
عطفا علق مجلة (جمن شاء اختذ إا ربه س يال) أو ئاال مأن (مأن  ججملة (وما ا اءون إال أن ي اء هللا) جيوز أن ا ون 

 ي اء) وهي علق  ال والوو ني اتميم وائرتاس. 
وئأأأذف مفعأأأو  (ا أأأاءون) إلجأأأادة العمأأأوم، والتقأأأدير: ومأأأا ا أأأاءون شأأأيئا أو م أأأيئا وعمأأأوم ايشأأأحاص يسأأأتلزم عمأأأوم  

 يف ئا  من ايئوا . ايئوا  وايزمنة، أي ما ا اءون شيئا يف وقت من ايوقات أو 
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وقد علم ارا اط ئصو  م يئت م ص يئة هللا، أبن هللا عليم ئ يم، أي عليم بوسا م إجياد م يئت م اخل ، ئ يم بدقا ق  
ذلأأك بأأا ال ا لأأغ إا معرجأأة دقا قأأه ابل نأأه عقأأو  النأأاس، ين هنالأأك اصأأرجات علويأأة ال ي لأأغ النأأاس م لأأغ االطأأال  علأأق 

 الهتداء آباثرها واز ية أنفس م للصد عن اإلعراا عن التدبر جي ا. افصيل ا ول ن ئس  م ا
و(ما) انجية، واالست ناء من عموم ايشياء امل يئة وأئواهلا وأزماهنا، وملا  ان ما بعد أداة االست ناء ئرف مصدر اعني أن  

املصأأدري والعت أأار احلالأأة، والعت أأار  املسأأت   يقأأدر مصأأدرا، أي إال شأأيء هللا  صعأأ  م أأيئته  ، وهأأو صأأاحل العت أأار املعأأ 
الزمان، ين املصدر صاحل إلرادة ال الثة ابختالف التلويم جأ ن قأدر مضأاف  أان املعأ : إال ئأا  م أيئة هللا، أو إال زمأن 

 م يئته، وإن مل يقدر مضاف  ان املع : ال م يئة ل م يف احلقيقة إال ا عا مل يئة هللا. 
 ية من إعجاز القرآن. وإي ار اوتالب (أن) املصدر  
 وجيوز أن ي ون جعال (ا اءون) و(ي اء هللا) منزلني منزلة الالزم جال يقدر هلما مفعوالن علق طريقة قو  ال حرتي:           
أن يأر  م صأر ويسأأم  وا  وي أون االسأأت ناء مأن أئأأوا ، أي ومأا حتصأأم م أيئت م مأأن ئأا  مأأن ايئأوا  إال يف ئأأا    

 هذا  له إشارة إا دقة  نه م يئة الع د لاه م يئة هللا وهو املع  الذي مج  ايشعري التع   عنه ئصو  م يئة هللا. ويف
ابل سب، جقيم جيه  أدق من  سب ايشعري  . جفي الية ان يأه النأاس إا هأذا املعأ  اخلفأي ل ق أوه يف أنفسأ م جيجأدوا 

امل يئة ابلتذييم بقوله (إن هللا  ان عليما ئ يمأا) ج أو اأذييم أو آاثره الدالة عليه قا مة متواجرة، وهلذا أطنب وصل هذه 
اعليم جلملة (يدخم من ي اء يف رمحته)، أي ينه واوب له العلم واحل مة ج و أعلم، جمن شاء أن يدخله يف رمحته ومن 

 شاء أبعده عن ا. 
ن شأأاء ذ أأره) ين ئصأأو  التأأذ ر مأأن وهأأذا إطنأأاب مل يقأأ  م لأأه يف قولأأه اعأأاا يف سأأورة عأأ س ( أأال إن هأأذه اأأذ رة جمأأ 

التذ رة أقرب وأم ن، من العمم ما املعرب عنه ابلس يم املوصلة إا هللا اعاا جلذلك صرجت العناية واالهتمام إا ما يلوح 
 بوسيلة اختاذ الك الس يم. 

 وجعم ( ان) يد  علق أن وصفه اعاا ابلعلم واحل مة وصل ذايت يهنما واو ان له.  
صم من صدر هذه الية وهنايت ا ث وت م يئتني: إئدا ا م يئة الع اد، وايخر  م أيئة هللا، وقأد مجعت مأا هأذه وقد ئ 

اليأأة ج انأأت أصأأال للجمأأ  بأأني متعأأارا الايت القرآنيأأة املقتضأأي بعضأأ ا ابنفأأراد نأأوط الت أأاليل ص أأيئة الع أأاد وثأأوامم 
 ي بعض ا الخر م يئة هللا يف أجعا  ع اده. وعقامم علق ايجعا  اليت شاءوها ينفس م، واملقتض

جلمأا م أيئة الع أأاد ج أي إذا ئصألت حتصأأم م اشأرة ابنفعأا  النفأأوس لفاعليأة الرتغيأب والرتهيأأب، وأمأا م أيئة هللا انفعأأا   
اثر النفوس جاملراد ما آاثر امل يئة اإلهلية الأيت إن ئصألت جحصألت م أيئة الع أد علمنأا أن هللا شأاء لع أده ذلأك والأك ال

 هي قمو  أمور اتظاهر واتجم  جتحصم من ا م يئة الع د. 
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والك الاثر هي ما يف نظام العامل وال  ر من آاثر قدرة هللا اعاا وخلقه من أتث  الزمان وامل ان وا وين اخللقة وار يب   
الدعاية والتلقني علق مجي  ذلك، بأا يف ذلأك  لأه مأن اجلسم والعقم، ومد  قابلية التف م والف م واسلط اجملتم  وال يئة و 

إصابة أو خطل، ج ذا استت ت أس اب ق أو  اهلأد  مأن قمأو  الأك الاثر واأالءم بعضأ ا مأ  بعأض أو روأ( خ هأا علأق 
م   وهنا شرها عرجنا م يئة هللا ين الك م يئته من قمو  نظام العامل وينه اعاا عامل أبهنا استب لفالن، جعلمه بتوجرها 

آاثر نظامأأه يف اخللأأق وهأأو معأأ  م أأيئته، وإذا اعا سأأت وانأأاجر بعضأأ ا مأأ  بعأأض ومل يأأرو( خ هأأا علأأق شأأرها بأأم روأأ( 
شأأرها علأأق خ هأأا ابلنسأأ ة للفأأرد مأأن النأأاس اعطأأم وصأأو  اخلأأ  إا نفسأأه جلأأم ي أأله، عرجنأأا أن هللا مل ي أأل لأأه ق أأو  اخلأأ  

جذلك مع  أن هللا مل ي ل لأه اخلأ ، أو بع أارة أخأر  أنأه شأاء لأه أن ي أاء ال أر، وعرجنا أن هللا عامل صا ئل بذلك الفرد، 
وال خملص للع د من هذه الربقة إال إذا اوو ت إليه عناية مأن هللا ولطأل ج أون  ا نأات إذا دخلأت الأك ال ا نأات جيمأا 

صأار الع أد إا صأالح بعأد أن  هو ئاف ابلع د من ايس اب ويئأوا  غأ ت أئواهلأا وقل أت آاثر أا رأسأا علأق عقأب، ج
 ان مغمورا ابلفساد جتت يل للع د ئالة وديدة خمالفة ملا  ان ئاجا به، م م ما ئصم لعمأر بأن اخلطأاب مأن ق أو  عظأيم 

 اهلد  واوغله جيه يف ئني  ان متل سا بسابغ الضاللة والعناد. 
اية ارادة من هللا خاصأة: إمأا ين ئ متأه اقتضأت جم م هذا ي ون ا رمة من هللا للع د وعناية به، وإمنا حتصم هذه العن 

ذلك للحروج ابلناس من شر إا خ   ما قأا  رسأو  هللا صألق هللا عليأه وسألم  الل أم أعأز اإلسأالم أبئأد العمأرين  وإمأا 
اوابأأة دعأأوة دا  اسأأتجيب لأأه جقأأد أسأألم عمأأر بأأن اخلطأأاب عقأأب دعأأوة النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم املأأذ ورة ودخأأم يف 

الم عقب قو  النيب صلق هللا عليه وسلم له  أمأا آن لأك اي ابأن اخلطأاب أن اسألم) أال اأر  أن اهلدايأة العظمأق الأيت اإلس
أواي ا حممد صلق هللا عليه وسلم  انت أثرا من دعوة إبراهيم عليه السالم بقوله (ربنا وابعث جي م رسوال مأن م) اليأة قأا  

 راهيم  . النيب صلق هللا عليه وسلم  أان دعوة إب
ج ذا ما أم ن مأن بيأان هأااني امل أيئتني حبسأب املسأتطا  ولعأم يف ذلأك مأا يفسأر قأو  ال أيخ أيب احلسأن ايشأعري يف  

 مع  ال سب واالستطاعة  إهنا سالمة ايس اب والالت  . 
ناء يف قأأوة ال أأرط، ومأذا بطأأم مأأذهب اجلربيأأة ين اليأأة أث تأأت م أأيئة للنأأاس ووعلأأت م أأيئة هللا شأأرطا جي أأا ين االسأأت  

 جلإلنسان م يئته ال حمالة. 
وأمأأا مأأذهب املعتزلأأأة جغأأ  بعيأأأد مأأن قأأأو  ايشأأعري إال يف الع أأأارة ابخللأأق أو ابل سأأأب، وع أأارة ايشأأأعري أرشأأق وأعلأأأق  

 ل الم. ابيدب م  هللا اخلالق، وإال يف حتقيق مع  م يئة هللا، والفرق بين ا وبني ايمر أو عدم الفرق وافصيله يف علم ا
وقرأ انج  وعاصم ومحزة وال سا ي ويعقوب (وما ا اءون) بتاء اخلطاب علق االلتفات من الغي ة إا اخلطاب، وقرأه ابن   

     وابن عامر وأبو عمرو وخلل بياء الغا ب عا دا إا (من شاء). 
لة مستلنفة استئناجا بيانيا انشأئا عأن [) جيوز أن ا ون اجلم31(يدخم من ي اء يف رمحته والظاملني أعد هلم عذااب أليما  

مجلأأة (ومأأا ا أأاءون إال أن ي أأاء هللا) إذ يتسأأاء  السأأام  علأأق أثأأر م أأيئة هللا يف ئأأا  (مأأن اختأأذ إا ربأأه سأأ يال) ومأأن مل 
 يتحذ إليه س يال، جيجاب أبنه يدخم يف رمحته من شاء أن يتحذ إليه س يال وأنأه أعأد ملأن مل يتحأذ إليأه سأ يال عأذااب أليمأا

 وأولئك هم الظاملون. 
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وجيأأوز أن ا أأون اجلملأأة خأأرب (إن) يف قولأأه (إن هللا) وا أأون مجلأأة ( أأان عليمأأا ئ يمأأا) معرتضأأة بأأني اسأأم (إن) وخربهأأا  
أوئاال، وهي علق التقديرين من ئة أبن إوراء وصفي العليم احل يم علق اسم اجلاللأة مأراد بأه التن يأه علأق أن جعلأه  لأه مأن 

 اب وار علق ئسب علمه وئ مته. وزاء برمحة أو بعذ
وانتصب (الظاملني) علق أنه مفعو  لفعم حمذوف يد  عليه املأذ ور علأق طريقأة االشأتغا  والتقأدير: أوعأد الظأاملني، أو   

  اجل، أو وو ذلك با يقدره السام  مناس ا للفعم املذ ور بعده. 
 بسم هللا الرمحن الرئيم  
 سورة املرسالت  
 ة صرمة عن النيب صلق هللا عليه وسلم أبن يضاف لف  سورة إا مجلت ا ايوا. مل ارد هلا اسمي 
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ومسيت يف ع د الصحابة سورة (واملرسالت عرجا) جفي ئديث ع د هللا بن مسعود يف الصحيحني  بينما ون م  رسو    

ت عرجا ج نه ليتلوها وإين يالقاها من جيه وإن جاه لرطب هللا صلق هللا عليه وسلم يف غار ص  إذ نزلت عليه سورة واملرسال
 ما إذ خروت علينا ئية  احلديث. 

ويف الصحي( عأن ابأن ع أاس قأا   قأرأت سأورة واملرسأالت عرجأا جسأمعت  أم الفضأم  امأرأة الع أاس  ج  أت وقالأت: بأ   
 ه وسلم يقرأ ما يف صالة املغرب  . أذ را  بقرا تك هذه السورة أهنا لخر ما مسعت رسو  هللا صلق هللا علي

ومسيت (سورة املرسالت)، رو  أبو داود عن ابن مسعود   ان النيب صلق هللا عليه وسألم يقأرأ النظأا ر السأوراني يف ر عأة  
الرمحن والنجم يف ر عة، واقرتبت واحلاقأة يف ر عأة    قأا   وعأم يتسأاءلون واملرسأالت يف ر عأة  ججعأم هأذه ايلفأاظ بأدال 

 ن قوله السوراني ومساها املرسالت ين الواو اليت يف  المه واو العطل م م أخوايا يف  المه. م
 واشت رت يف املصائل ابسم (املرسالت) و ذلك يف التفاس  ويف صحي( ال حاري.  
اه، ومل وذ أأر اخلفأأاوي وسأأعد هللا ال أأ   بسأأعدي يف ئاشأأيتي ما علأأق ال يضأأاوي أهنأأا اسأأمق (سأأورة العأأرف) ومل يسأأند 

 يذ رها صائب اإلاقان يف عداد السور ذات أ  ر من اسم. 
ويف اإلاقان عن  تاب ابن الضأريس عأن ابأن ع أاس يف عأد السأور الأيت نزلأت ص أة جأذ رها ابسأم (املرسأالت). وجيأه عأن  

 دال م الن وة لل ي قي عن ع رمة واحلسن يف عد السور اليت نزلت ص ة جذ رها ابسم (املرسالت). 
م ية عند مج ور املفسرين من السلل، وذلك ظاهر ئديث ابن مسعود املذ ور آنفا، وهو يقتضأي أهنأا مأن أوا أم  وهي 

 سور القرآن نزوال يهنا نزلت والنيب صلق هللا عليه وسلم خمتل يف غار ص  م  بعض أصحابه. 
يف املناجقني، وحممم ذلك أنه أتويأم بأن رواه  وعن ابن ع اس وقتادة: أن آية (وإذا قيم هلم ار عوا ال ير عون) مدنية نزلت 

عنه نظرا إا أن ال فأار الصأرئاء ال يأؤمرن ابلصأالة، ولأيس يف ذلأك ئجأة ل أون اليأة مدنيأة جأ ن الضأم  يف قولأه (وإذا 
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ن أن قيأم هلأأم) وارد علأق طريقأأة الضأما ر ق لأأه و ل أأا عا أدة إا ال فأأار وهأم امل أأر ون. ومعأأ  (قيأم هلأأم ار عأوا):  نايأأة عأأ
يقا  هلم أسلموا. ونظ ه قوله اعاا (وقد  انوا يدعون إا السجود وهم ساملون) ج ي يف امل ر ني وقوله (قالوا مل نك مأن 

 املصلني) إا قوله (و نا ن ذب بيوم الدين). 
املدينأة جألمرهم  وعن مقاام نزلت (وإذا قيم هلم ار عوا ال ير عون) يف شلن وجد ثقيل ئأني أسألموا بعأد غأزوة هأوازن وأاأوا 

 النيب صلق هللا عليه وسلم جقالوا: ال جنيب ج هنا مس ة علينا. جقا  هلم: ال خ  يف دين ليس جيه ر و  وسجود. 
 وهذا أيضا أضعل، وإذا ص( ذلك ج منا أراد مقاام أن النيب صلق هللا عليه وسلم قرأ علي م الية.  
 نزو  السور عند وابر بن زيد. وهي السورة ال ال ة وال الثون يف عداد ارايب  
 وأافق العادون علق عد آي ا مخسني.  
  
 أغراض ا  
 اشتملت علق االستدال  علق وقو  ال عث عقب جناء الدنيا ووصل بعض أشراط ذلك.  
 واالستدال  علق إم ان إعادة اخللق صا س ق من خلق اإلنسان وخلق ايرا.  
 ه. ووعد من ريه بعذاب الخرة ووصل أهوال 
 والتعريض بعذاب هلم يف الدنيا  ما استؤصلت أمم م ذبة من ق م. ومقابلة ذلك جبزاء ال رامة للمؤمنني.  
 وإعادة الدعوة إا اإلسالم والتصديق ابلقرآن لظ ور دال له.  
أو  [ عأأذرا5[ جامللقيأأات ذ أأرا 4[ جالفارقأأات جرقأأا 3[ والناشأأرات ن أأرا 2[ جالعاصأأفات عصأأفا 1(واملرسأأالت عرجأأا  

 [) قسم صحلوقات عظيمة دالة علق عظيم علم هللا اعاا وقدراه. 7[ إمنا اوعدون لواق  6نذرأ 
 واملقصود من هذا القسم أت يد اخلرب، ويف اطويم القسم ا ويق السام  لتلقي املقسم عليه.  
ر مأن املحلوقأات العظيمأة. جيجوز أن ي ون املراد صوصوجات هأذه الصأفات نوعأا وائأدا، وجيأوز أن ي أون نأوعني أو أ  أ 

 وم ق صائب ال  اف علق أن املقسم ما  ل م مال  ة. 
 ومل خيتلل أهم التلويم أن (امللقيات ذ را) للمال  ة.  
 وقا  اجلم ور: العاصفات: الرايح ومل مك الطربي جيه خمالفا. وقا  القرطيب: قيم العاصفات: املال  ة.  
 هنم املال  ة أو الرسم. وئ ق القرطيب عن قاهد: أهنا الرايح. و(الفارقات) مل مك الطربي إال أ 
 وجيما عدا هذه من الصفات اختلل املتلولون جمن م من محلوها علق أهنا املال  ة ومن م من محم علق أهنا الرايح.  
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املال  ة. وقا  ابن ع اس وقتادة: هي  جاملرسالت قا  ابن مسعود وأبو هريرة ومقاام وأبو صاحل وال ليب ومسروق: هي   
 الرايح، ونقم هذا عن ابن مسعود أيضا ولعله جييز التلويلني وهو ايوجق بعطف ا ابلفاء. 

 والناشرات قا  ابن ع اس والضحاك وأبو صاحل: املال  ة. وقا  ابن مسعود وقاهد الرايح وهو عن أيب صاحل أيضا.  
ني من خملوقااه العظيمة م م قوله (والسماء ذات الربوج واليوم املوعود)، وم له ا رر ويتحصم من هذا أن هللا أقسم جبنس 

 يف القرآن. 
ويتجأأه يف اوزيع أأا أن الصأأفات الأأيت عطفأأت ابلفأأاء اتبعأأة جلأأنس مأأا عطفأأت هأأي عليأأه، والأأيت عطفأأت ابلأأواو يأأرتو( أهنأأا  

 صفات ونس آخر. 
ن ما بعدها صفات للمال  ة، والواو ال انية للعطل وليست ئرف جايرو( أن املرسالت والعاصفات صفتان للرايح، وأ 

قسأم. ومناسأ ة اجلمأ  بأأني هأذين اجلنسأني يف القسأأم أن  لي مأا مأن املووأودات العلويأأة ين ايصأم يف العطأل ابلأأواو أن 
 الفراء. ي ون املعطوف ما ذاات غ  املعطوف عليه. وما واء خبالف ذلك ج و خالف ايصم م م قو  ال اعر أن ده 

           
 إا امللك القرم وابن اهلمام                      وليث ال تي ة يف املزدئم أراد صفات بدوح وائد.   
ولنت لم علق هذه الصفات: جلما املرسالت ج ذا وعم وصفا للمال  أة  أان املعأ  مأم املرسألني إا الرسأم واين يأاء م أم  

من املال  أة الأذين ي عأ  م هللا إا بعأض أن يا أه بتعلأيم أو خأرب أو نصأر  مأا يف قولأه اعأاا  وربيم يف إرساله ابلوئي وغ ه
عن ز راي (جناداه املال  ة وهو قا م يصألي يف احملأراب) اليأة، أو املرسأالت بتنفيأذ أمأر هللا ابلعأذاب م أم املرسألني إا قأوم 

الفأرس يف اتأاب  ال أعر بعضأأه بأ عض، يقأا : هأم  عأأرف  لأوط، و(عرجأا) ئأا  مفيأدة معأأ  الت أ يه ال ليأغ، أي م أم عأأرف
 الض  ، إذا أتل وا، ويقا : واءوا عرجا وائدا. وهو صاحل لوصل املال  ة ولوصل الري(. 

وجسر (عرجا) أبنه اسم، أي ال عر الأذي علأق رق أة الفأرس ونصأ ه علأق احلأا  علأق طريقأة الت أ يه ال ليأغ أي  أالعرف يف  
أبنأأه مصأأدر صعأأ  املفعأأو ، أي معأأروف (ضأأد املن أأر)، وأن نصأأ ه علأأق املفعأأو  يولأأه، أي اتأأاب  الأأ عض لأأ عض وجسأأر 
 يوم اإلرشاد والصالح. 

(جالعاصفات) افري  علق (املرسالت)، أي ارسم جتعصل، والعصل يطلأق علأق قأوة ه أوب الأري( جأ ن أريأد ابملرسأالت  
جالعصل ا  يه لنزوهلم يف السرعة ب دة الري( وذلأك  وصل الرايح جالعصل ئقيقة وإن أريد ابملرسالت وصل املال  ة

 يف امل ادرة يف سرعة الوصو  بتنفيذ ما أمروا به. 
 و(عصفا) مؤ د للوصل أت يدا لتحقيق الوصل، إذ ال داعي إلرادة رج  ائتما  اجملاز.  
 والن ر: ئقيقته ضد الطي وي  ر استعماله قازا يف اإلظ ار واإليضاح ويف اإلخراج.  
الناشرات إذا وعم وصفا للمال  ة واز أن ي أون ن أرهم الأوئي أي ا ريأر نأزوهلم لأذلك، وأن ي أون الن أر  نايأة عأن ج 

 الوضوح، أي ابل را   ال ينة. 
وإذ وعأأم وصأأفا للأأرايح ج أأو ن أأر السأأحاب يف ايوأأواء جي أأون عطفأأه ابلأأواو دون الفأأاء للتن يأأه علأأق أنأأه معطأأوف علأأق  

 ات) ين العصل ئالة مضرة والن ر ئالة نف . (املرسالت) ال علق (العاصف
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 والقو  يف أت يد ن را وانوينه  القو  يف (عصفا).  
والفرق: التمييز بني ايشياء، ج ذا  ان وصفا للمال  ة ج و صاحل للفرق احلقيقي م م  ييز أهم اجلنة عأن أهأم النأار يأوم  

م هللا مأن العأذاب، م أم قأوم نأوح عأن نأوح، وعأاد عأن هأود، وقأوم احلساب، و ييز ايمم املعذبة يف الدنيا عأن الأذين جنأاه
لوط عن لوط وأهله عدا امرأاه، وصاحل للفرق اجملازي، وهو أهنم أياون ابلوئي الذي يفرق بني احلق وال اطم، وبني اإلهان 

 وال فر. 
 وإن وعم وصفا للرايح ج و من آاثر الن ر، أي جرق ا مجاعات السحب علق ال الد.  
 تفر  الفرق صعنييه عن الن ر صعاينة عطل (الفارقات) علق (الناشرات) ابلفاء. ول 
 وأ د ابملفعو  املطلق  ما أ د ما ق له يف قوله (عصفا) و(ن را)، وانوينه  ذلك.  
 وامللقيات: املال  ة الذين ي لغون الوئي وهو الذ ر.  
 هم ايرا بت  ي ه القاء شيء من اليد إا ايرا. واإللقاء مستعار لت ليغ الذ ر من العامل العلوي إا أ 
وإلقاء الذ ر ا ليغ املواع  إا الرسم لي لغوها إا الناس وهأذا اإللقأاء متفأر  علأق الفأرق يهنأم خيصأون  أم ذ أر صأن هأو  

 حمتاج إليه، جذ ر ال فار ابلت ديد والوعيد ابلعذاب، وذ ر املؤمنني ابل ناء والوعد ابلنعيم. 
   
 

 4672ة : صفح
 
 وهذا مع  (عذرا أو نذرا). جالعذر: اإلعالم بق و  إهان املؤمنني بعد ال فر، واوبة التا  ني بعد الذنب.   
 والنذر: اسم مصدر أنذر، إذا ئذر.  
 و(عذرا) قرأه اجلم ور بس ون الذا ، وقرأه روح عن يعقوب بضم ا علق االا ا  حلر ة العني.   
 ابن عامر وأبو ب ر عن عاصم وأبو وعفر ويعقوب (نذرا) بضم الذا  وهو الغالب جيه. وقرأ انج  وابن     و  
وقرأه أبو عمرو ومحزة وال سا ي وئفأص عأن عاصأم وخلأل اسأ ان الأذا  علأق الأوو ني املأذ ورين يف (عأذرا)، وعلأق   

  لتا القراءاني ج و اسم مصدر صع  اإلنذار. 
 تما  من (ذ را). و(أو) يف قوله (أو نذرا) للتقسيم. وانتصب (عذرا أو نذرا) علق بد  االش 
 ومجلة (إن ما اوعدون لواق ) وواب لقسم وزيدت أت يدا أبن لتقوية حتقيق وقو  اجلواب.  
و(إمنا)  لمتان  ا (إن) اليت هي ئرف أت يد و(ما) املوصولة وليسأت هأي (إمنأا) الأيت هأي أداة ئصأر، والأيت (مأا) جي أا  

هأأذه متصأأألة (إن) ب(مأأا) يهنأأم مل ي ونأأوا يفرقأأون يف الرسأأأم بأأني احلأأالتني، والرسأأم اصأأطالح، ورسأأأم زا أأدة. وقأأد  ت أأت 
 املصحل سنة يف املصائل وون ن ت  ا مفصولة يف التفس  وغ ه. 

 و(ما اوعدون): هو ال عث للجزاء وهم يعلمون الصلة جلذلك ويء يف التع   عنه ابملوصولية.  
 ا اوعد م هللا به من العقاب بعد ال عث واق  ال حمالة وإن ش  تم جيه أو نفيتموه. واخلطاب للم ر ني، أي م 
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 والواق : ال ابت: وأصم الوق  الساقط علق ايرا جاستع  لل يء احملقق ا  ي ا ابملستقر.  
[ يي يأأأأوم 11[ وإذا الرسأأأأم أقتأأأأت 10[ وإذا اجل أأأأا  نسأأأأفت 9[ وإذا السأأأأماء جروأأأأت 8(جأأأأ ذا النجأأأأوم طمسأأأأت  

[) الفاء للتفري  علق قوله (إن ما اوعدون لواق ) ينه ملا 14[ وما أدراك ما يوم الفصم 13[ ليوم الفصم 12لت أو
أجاد وقو  ال عث و ان املحاط ون ين رونه ويتعللون بعدم التعجيم بوقوعه، بني هلم ما مصم ق له وزايدة يف يويله علي م. 

داث العظيمأة، وجيأه  نايأة رمزيأة علأق حتقيأق وقوعأه ين ايخ أار عأن أمأارات واإلنذار أبنه مؤخر إا أن حتصم الك ايئ
 ئلو  ما يوعدون ويستلزم التحذير من الت اون به، ولذلك ختمت هذه ايخ ار بقوله (ويم يومئذ للم ذبني). 

عأن إعأادة  و ررت  لمة (إذا) يف أوا أم اجلمأم املعطوجأة علأق هأذه اجلملأة بعأد ئأروف العطأل مأ  إغنأاء ئأرف العطأل 
(إذا)  ما يف قوله (ج ذا برق ال صر وخسل القمأر ومجأ  ال أمس والقمأر يقأو  اإلنسأان) اليأة، جفأادة االهتمأام صضأمون  

  م مجلة من هذه اجلمم لي ون مضموهنا مستقال يف وعله عالمة علق وقو  ما يوعدون. 
سأأأ  ه انع أأأاس أشأأأعة ال أأأمس علي أأأا ئأأأني وطمأأأس النجأأأوم: زوا  نورهأأأا، وأن نأأأور معظأأأم مأأأا يلأأأوح للنأأأاس مأأأن النجأأأوم  

ائتجاب ضوء ال مس علأق اجلانأب املظلأم مأن ايرا، جطمأس النجأوم يقتضأي طمأس نأور ال أمس، أي زوا  الت امأا 
أبن اأربد ئراريأا، أو أبن اعلأو سأطح ا ط قأة رماديأة بسأ ب انفجأأارات مأن داخل أا، أو اتصأادم مأ  أوأرام مساويأة أخأأر  

 ندك وات سر قطعا جيزو  الت اما. الختال  نظام اجلاذبية جت
ومع  (جروت) افرق ما  ان ملتحما من هي ل ا، يقا : جأرج ال أاب إذا جتحأه. والفروأة: الفتحأة يف اجلأدار ووأوه. جأ ذا  

أريد ابلسماء اجلنس الصادق جبمي  السماوات علأق طريقأة العمأوم احلقيقأي، أو الصأادق بسأماوات م أ ورة علأق طريقأة 
وهي السماوات الس   اليت يعرب أهم اهليئة عن ا ابل وا أب السأيارة وأاز أن ي أون جأرج السأماوات ئأدوث  العموم العريف

 أخاديد عظيمة يف ال وا ب زايدة عن طمس نورها. 
وإذا أريأأد ابلسأأماء جأأرد معأأني مع أأود وهأأي مأأا ن أأاهده  الق أأة الزرقأأاء يف الن أأار وهأأي  أأرة اهلأأواء، جمعأأ  جروأأت: جسأأاد  

يث اص  جيه طرا ق خمتلفة ايلوان ا دو  لهنا شقوق يف  رة اهلواء  ما يف قوله اعاا (إذا السماء ان قت) عناصر اجلو حب
 و م ذلك مفض إا انقراا العامل الدنيوي جبمي  نظامه وقمو  أوسامه. 

 والنسل: قل  أوزاء ال يء بعض ا عن بعض وافريق ا م م اهلدم.  
 اب مفرقا،  ما قا  اعاا (و انت اجل ا    ي ا م يال). ونسل اجل ا : د  ا ومص ها ارا 
وبناء هذه ايجعا  ال الثة بصيغة امل   للمج و  ين املقصود االعت ار حبصو  الفعم ال بتعيني جاعله علق أنه من املعلوم  

 أن جاعل ا هو هللا اعاا إذ ال يقدر عليه غ ه. 
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تت) عطل علق اجلمم املتقدمة ج ي اقييد لوقت ئأادث مصأم وهأي بأا وعأم مضأموهنا عالمأة ومجلة (وإذا الرسم أق  
علق وقأو  مأا يوعأدون بأه جيلأزم أن ي أون مضأموهنا مسأتق م احلصأو  ويف نظأم هأذه اجلملأة غمأوا ودقأة. جلمأا (أقتأت) 

ت وهو الزمان، جلما بأ  للمج أو  جلصله وقتت ابلواو يف أوله، يقا : وقت وقتا، إذا عني وقتا لعمم ما، م تقا من الوق
ضمت الواو وهو ضم الزم ائرتاز من ضمة (وال انسأوا الفضأم بيأن م) ين ضأمة الأواو ضأمة عارضأة، ججأاز إبأداهلا  أزة 
ين الضم علق الواو ثقيم جعد  عن الواو إا اهلمزة. وقرأه اجلم ور (أقتت) ممزة وا ديد القاف. وقرأه أبو عمرو وئده 

 يد القاف، وقرأه أبو وعفر ابلواو وختفيل القاف. ابلواو وا د
وشلن (إذا) أن ا ون ملستق م الزمان ج ذا التلقيت للرسم اوقيت سي ون يف املستق م، وهو عالمة علأق أن مأا يوعأدون  

 مصم م  العالمات ايخر . 
 أأ  للمج أأو  أن ي أأون وال خأأالف يف أن (أقتأأت) م أأتق مأأن الوقأأت  مأأا علمأأت آنفأأا، وأصأأم اشأأتقاق هأأذا الفعأأم امل 

 معناه: وعلت وقتا، وهو أصم إسناد الفعم إا مرجوعه، وقد ي ون صع : وقت هلا وقت علق طريقة احلذف واإليصا . 
وإذا  ان (إذا) ظرجا للمستق م و ان أتويم الرسم قد ئصم ق م نزو  هذه الية، اعني أتويم (أقتت) علق معأ : ئأان  

رسأم وهأو الوقأت الأذي أخأربهم هللا أبن ينأذروا أب أم أبنأه مأم يف املسأتق م غأ  املعأني، وذلأأك وقت أا، أي الوقأت املعأني لل
 عليه قوله (يي يوم أولت ليوم الفصم) ج ن التلويم يفسر التوقيت. 

 وقد اختلفت أقوا  املفسرين ايولني يف حممم مع  هذه الية جعن ابأن ع أاس أقتأت: مجعأت أي ليأوم القيامأة قأا  اعأاا 
(يوم جيم  هللا الرسأم)، وعأن قاهأد والنحعأي (أقتأت) أولأت. قأا  أبأو علأي الفارسأي: أي وعأم يأوم الأدين والفصأم هلأا 

 وقتا. 
قا  يف ال  اف:  والووه أن ي ون مع  (وقتت) بلغت ميقايا الذي  انت انتظره يوم القيامة  اه. وهذا صأري( يف أنأه  

وسلمه شراح ال  اف وهو مع  مغفو  عنأه يف بعأض  تأب اللغأة أو مطأوي  يقا : وقت صع  أئضر يف الوقت املعني،
 خبفاء يف بعض ا. 

وجييء علق القو  أن ي ون قوله (يي يوم أولت) استئااجا، ولعم (أي) اسم استف ام مستعمم للت ويم  ما درج عليه  
لة دالأة علأق التعظأأيم والت ويأم وهأو مأأا مج أور املفسأرين الأأذين صأرئوا ومل جيملأوا. والأأذي يظ أر يل أن ا أون (أي) موصأأو 

يعأرب عنأه ابلأأدا  علأق معأأ  ال مأا  وا أأون صأفة ملوصأأوف حمأذوف يأأد  عليأه مأأا أضأيفت إليأأه (أي) واقأديره: ليأأوم أي 
يوم، أي ليوم عظيم. وي ون مع  (أقتت) ئضأر ميقايأا الأذي وقأت هلأا، وهأو قأو  ابأن ع أاس مجعأت، ويف اللسأان عأن 

قت ا، وذلك قو  هللا اعاا (يوم جيم  هللا الرسم) وقوله (ج يل إذا وئنا من  م أمة ب  يد ووئنا الفران: أقتت مجعت لو 
 بك علق هؤالء ش يدا). 

وي أأون الأأالم يف قولأأه (يي يأأوم أولأأت) الم التعليأأم، أي مجعأأت يوأأم اليأأوم الأأذي أولأأت إليأأه، ومجلأأة (أولأأت) صأأفة  
 ليوم، وئذف العا د لظ وره، أي أولت إليه. 

وقوله (ليأوم الفصأم) بأد  مأن (يي يأوم أولأت) اعأادة احلأرف الأذي وأر بأه امل أد  منأه  قولأه اعأاا (ا أون لنأا عيأدان  
 يولنا وآخران) أي أئضرت الرسم ليوم عظيم هو يوم الفصم. 
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عأ  إذا ئصأم والظاهر أن امل د  منه وال د  دليال علق وواب (إذا) من قوله (ج ذا النجأوم طمسأت) اخل، إذ يعلأم أن امل 
 مجي  ما ذ ر جذلك وقو  ما اوعدون. 

ومجلة (يي يوم أولت ليوم الفصم) قد علمت آنفا الووه الوويه يف معناها. ومن املفسرين من وعل أا مقأو  حمأذوف:  
 يقا  يوم القيامة، وال داعي إليه. 

شأت اه والتمويأه الأذي  أان يهأم الضأال  يف والفصم:  ييز احلق من ال اطم ابلقضاء واجلزاء إذ بذلك يأزو  االلت أاس واال 
 الدنيا جتتض( احلقا ق علق ما هي عليه يف الواق . 

ومجلأأة (ومأأا أدراك مأأا يأأوم الفصأأم) يف موضأأ  احلأأا  مأأن يأأوم الفصأأم، والأأواو واو احلأأا  والأأرابط جلملأأة احلأأا  إعأأادة اسأأم  
ما أدراك مأا هأو، وإمنأا أظ أر يف مقأام اإلضأمار صائب احلا  عوضا عن ضم ه، م م: (القارعة ما القارعة). وايصم: و 

 لتقوية استحضار يوم الفصم قصدا لت ويله. 
و(مأأا) اسأأتف امية م تأأدأ و(أدراك) خأأرب، أي أعلمأأك. و(مأأا يأأوم الفصأأم) اسأأتف ام علأأق بأأه جعأأم (أدراك) عأأن العمأأم يف  

 ن مستعمالن يف مع  الت ويم والتعجيب. مفعولني، و(ما) االستف امية م تدأ أيضا و(يوم الفصم) خرب عن ا واالستف اما
   
 

 4674صفحة : 
 
[)  محأأم هأأذه اجلملأة عأأن نظا رهأا الايأأة يف هأأذه السأورة يقتضأأي أن لعأم اسأأتئناجا لقصأأد 15(ويأم يومئأأذ للم أذبني   

إن مأأا يديأأد امل أأر ني الأأذين يسأأمعون القأأرآن، ويويأأم يأأوم الفصأأم يف نفوسأأ م ليحأأذروه، وهأأو متصأأم يف املعأأ  جبملأأة (
اوعأأأدون لواقأأأ ) ااصأأأا  أوأأأزاء الأأأنظم، جموقأأأ  مجلأأأة (ويأأأم يومئأأأذ للم أأأذبني) ابتأأأداء ال أأأالم، وموقأأأ  مجلأأأة (إذا النجأأأوم 
طمسأت) التألخر، وإمنأا قأدمت لتأؤذن صعأ  ال أرط. وقأد ئصأم مأن اغيأ  الأنظم علأق هأذا الووأه أن صأارت مجلأة (ويأم 

م أسألوب را أ ، ومعأان بأدا  . وبعأض املفسأرين وعأم هأذه اجلملأة يومئذ للم ذبني) صنزلأة التأذييم، جحصأم يف هأذا الأنظ
وأأأواب (إذا)، أي يتعلأأأق (إذا) ابالسأأأتقرار الأأأذي يف اخلأأأرب وهو(للم أأأذبني). والتقأأأدير: إذا ئصأأأم  أأأذا و أأأذا ئأأأم الويأأأم 

ن الفأأاء للم أذبني وهأو  ال يأان لقولأه (إن مأا اوعأدون لواقأ )، جيحصأم أت يأأد الوعيأد، وال يأرد علأق هأذا عأرو اجلأواب عأ
 الرابطة للجواب ين وواب (إذا) وواب صوري وإمنا هو متعلق (إذا) عومم معاملة اجلواب يف املع . 

   أن هذه اجلملة صاحلة ملع  اخلربية وملع  اإلن اء ين ار يب (ويم له) يستعمم إن اء ب  رة.  
 والويم: أشد السوء وال ر.  
ني  أأذبوا ابلقأأرآن وعلأأق الووأأه ال أأاين يف معأأ  اجلملأأة مجيأأ  الأأذين  أأذبوا الرسأأم وعلأأق مجلأأة ايو  ي أأون املأأراد ابمل أأذب 

ووأأاءوهم بأأه، وبأأذلك العمأأوم أجأأادت اجلملأأة مفأأاد التأأذييم، وي أأمم ذلأأك امل أأر ني الأأذين  أأذبوا ابلقأأرآن وال عأأث إذ هأأم 
 واق ). املقصود من هذه املواع  وهم املووه إلي م هذا ال الم جحوط وا بقوله (إمنا اوعدون ل
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[) استئناف خبطاب مووأه إا امل أر ني املووأودين الأذين أن أروا ال عأث معأرتا بأني أوأزاء  أالم 16(أمل هنلك ايولني  
 املحاطب به أهم ال رك يف احمل ر. 

 أم ويتضمن استدالال علق امل ر ني الذين يف الدنيا، أبن هللا انتقم من الذين  فروا بيوم ال عأث مأن ايمأم سأابق م والئق 
 ليحذروا أن مم مم ما ئم أبولئك ايولني والخرين. 

 واالستف ام للتقرير استدالال علق إم ان ال عث بطريقة قياس التم يم.  
 واملراد ابيولني املوصوجون ابيولية أي الس ق يف الزمان، وهذا يقر به  م ويم من م مس وق جبيم  فروا.  
 واملراد ابيولني مجي  أمم ال رك الذين قالوا ق م م ر ي عصر الن وة.  جالتعريل يف (ايولني) اعريل الع د، 
واإلهأأالك: اإلعأأدام واإلمااأأة. وإهأأالك ايولأأني لأأه ئالتأأان ئالأأة غأأ  اعتياديأأة ان أأل عأأن غضأأب هللا اعأأاا، وهأأو إهأأالك  

 من ئياة وموت. االستئصا  م م إهالك عاد ولود، وئالة اعتيادية وهي ما سن هللا عليه نظام هذا العامل 
و لتا احلالتني يصأ( أن ا أون مأرادا هنأا، جلمأا احلالأة غأ  االعتياديأة ج أي اأذ   ابلنظأر الأدا  علأق أن هللا ال يرضأق عأن  

 الذين  ذبوا ابل عث. 
 وأما احلالة االعتيادية جدليم علق الذي أئيا الناس هيت م جال يتعذر أن يعيد إئياءهم.  
[) ئأرف ( ) للرتاخأأي الأرايب ين الت ديأد أهأأم مأن اإلخ أار عأأن 18 أذلك نفعأأم ابجملأرمني   [17(  نتأ ع م الخأرين  

 أهم احمل ر، ينه الغرا من سوق هذا  له، وين إهالك الخرين اشد من إهالك ايولني ينه مس وق اهالك آخر. 
نتأأ ع م الخأأرين)، وهأأو  التأأذييم ي أأني ووقعأأت مجلأأة ( أأذلك نفعأأم ابجملأأرمني) موقأأ  ال يأأان جلملأأة (أمل هنلأأك ايولأأني    

س ب وقأو  إهأالك ايولأني وأنأه سأ ب إليقأا  اإلهأالك ب أم قأرم، أي الأك سأنة هللا يف معاملأة اجملأرمني جأال حمأيص ل أم 
 عن ا. 

 وذ ر وصل (اجملرمني) إهاء إا أن س ب عقامم ابإلهالك هو إورام م.  
 من (نفعم)، أي م م ذلك الفعم نفعم.  واإلشارة يف قوله ( ذلك) إا الفعم امللخوذ 
و(اجملرمأأون) مأأن ألقأأاب امل أأر ني يف اصأأطالح القأأرآن قأأا  اعأأاا (إن الأأذين أورمأأوا  أأانوا مأأن الأأذين آمنأأوا يضأأح ون)  

 وسيليت يف هذه السورة ( لوا و تعوا قليال إن م قرمون). 
 د وإعادة ملعناه. [) اقرير لنظ ه املتقدم أت يدا للت دي19(ويم يومئذ للم ذبني  
 والت ديد: من مقامات الت رير  قو  احلارث بن عياد:           
 قراب مربط النعامة م  الذي  رره مرارا متوالية يف قصيداه الالمية اليت أاثرت ئرب ال سوس.   
يأوم إذ يقأا  هلأم (أمل  جعلق الووه ايو  يف موق  مجلة (ويأم يومئأذ للم أذبني) يقأدر ال أالم املعأوا عنأه انأوين (يومئأذ) 

 هنلك ايولني). 
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 واملراد ابمل ذبني: املحاط ون ج و إظ ار يف مقام اإلضمار لتسجيم أهنم م ذبون، واملع : ويم يومئذ ل م.   
جلملأأة وعلأأق الووأأه ال أأاين يف موقأأ  اجلملأأة يقأأدر احملأأذوف املعأأرا عنأأه التنأأوين: يأأوم إذ النجأأوم طمسأأت اخل، جت أأون ا  

 أت يدا لفظيا لنظ يا اليت اقدمت. واملراد ابمل ذبني مجي  امل ذبني ال امم للسامعني. 
 وعلق االعت ارين جتقرير مع  اجلملتني ئاصم ين اليوم يوم وائد وين امل ذبني يصدق ابيئياء وأبهم احمل ر.  
[) 23[ جقأأدران جأأنعم القأأادرون 22معلأأوم  [ إا قأأدر21[ ججعلنأأاه يف قأأرار م أأني 20(أمل  لق أأم مأأن مأأاء م أأني  

 اقرير أيضا جيري جيه ما اقدم يف قوله (أمل هنلك ايولني)، ويء به علق طريقة اعداد اخلطاب يف مقام التوبيخ والتقري . 
ريأر و م من التقرير والتقري  يف مقتضيات ارك العطل ل   ه ابلت ريأر يف أنأه ا ريأر معأ  وإن مل ي أن ا ريأر لفأ ، والت  

 ش يه ابيعداد املسرودة ج ان ئقه ارك العطل جيه. 
وقد واء هنا التقرير علق ث وت اإلجياد بعد العدم إجيادا متقنا داال علق  ما  احل مة والقدرة ليفضأق بأذلك التقريأر إا  

بذلك مروحا لوقو   التوبيخ علق إن ار ال عث واإلعادة وإا إث ات ال عث ام انه اعادة اخللق  ما بدئ أو  مرة و فق
 هذا املم ن ين القدرة لري علق وجق اإلرادة برتوي( وانب إجياد املم ن علق عدمه. 

 واملاء: هو ماء الروم. وامل ني: الضعيل جعيم من م ن، إذا ضعل، وميمه أصلية وليس هو من مادة هان.  
 اء الضعيل إنساان شديد القوة عقال ووسما. وهذا الوصل  ناية رمزية عن عظيم قدرة هللا اعاا إذ خلق من هذا امل 
 وئرف (من) لالبتداء ين ا وين اإلنسان ن ل من ذلك املاء  ما اقو  هذه النحلة من نواة اوزرية.  
ووعم خلق اإلنسان من ماء الروم ينه ال يتم ختلقأه إال بأذلك املأاء إذا القأق بويضأات الأدم يف الأرئم، جاقتصأرت اليأة  

ور بني الناس يهنم ال يعلمون أ  ر من ذلك، وقد بني النيب صلق هللا عليه وسلم ا وين اجلنني مأن مأاء علق ما هو م  
 املرأة وماء الروم. 

وقولأأه (ججعلنأأاه يف قأأرار م أأني) افصأأيم ل يفيأأة اخللأأق علأأق سأأ يم اإلدمأأاج مأأ  مناسأأ ته ين لأأه دخأأال يف ا يأأني إن  أأان  
 ولذلك ذيله بقوله (جنعم القادرون) علق التفس ين الايني.  اإلعادة إذ شديد القدرة ال يعجزه شيء،

 والقرار: حمم القرور وامل ث.  
 وم ني: صفة  (قرار)، أي م ان متم ن يف ذلك ج و جعيم من م ن م انة، إذا ث ت ورسخ.  
جيأأه. واملأأراد ابلقأأرار  ووصأأل القأأرار ابمل أأني علأأق طريقأأة اجملأأاز العقلأأي، أي م أأني احلأأا  واملسأأتقر جيأأه. جالتقأأدير: م أأني 

 امل ني: الرئم. 
 والقدر: بفت( الدا  املقدار املعني املض وط، واملراد مقدار من الزمان وهو مدة احلمم.  
وقرأ انج  وال سا ي وأبو وعفر (جقدران) بت ديد الدا . وقرأه ال اقون يتحفيل الدا  من قدر املتعدي و ا صع  وائأد،  

يرا ج و مقدر، وقدر ابلتحفيل قدرا ج و قأادر، إذا وعأم ال أيء علأق مقأدار مناسأب ملأا وعأم يقا : قدر ابلت ديد اقد
 له. 
 واملع : جقدران اخللق  قوله اعاا (من نطفة خلقه جقدره) وقوله (وخلق  م شيء جقدره اقديرا).  
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أي وعلنأاه يف الأرئم إا انت أاء أمأد والفاء يف قوله (جقأدران) للتفريأ  علأق قولأه ججعلنأاه يف قأرار م أني إا قأدر معلأوم)،  
 احلمم جقدران أطوار خلق م ئىت أخرونا م أطفاال. 

والفاء يف (جنعم القادرون) للتفري  علق (قدران) أي افري  إن اء ثنأاء، أي جأد  اقأديران علأق أننأا نعأم القأادرون، أي  أان  
  اقديران اقدير أجضم قادر، وهذا انويه بذلك اخللق العجيب ابلقدرة.

و(القأادرون): اسأأم جاعأأم مأأن قأأدر الأأالزم إذا  أأان ذا قأأدرة وبأأذلك ي أأون ال أأالم أتسيسأأا ال أت يأأدا، أي جأأنعم القأأادرون  
 علق ايشياء. 

 وعالمة اجلم  للتعظيم م م نون (قدران) ج ن القدرة ملا أات صا هو مقتضق احل مة  انت قدرة وديرة ابملدح.  
 ما اقدم يف نظ ه املوايل هو له.  [) هو وو24(ويم يومئذ للم ذبني  
 [)  27[ ووعلنا جي ا رواسي شاخمات وأسقينا م ماء جراات 26[ أئياء وأمواات 25(أمل جنعم ايرا  فاات  
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وأأاء هأأذا التقريأأر علأأق سأأنن سأأابقيه يف عأأدم العطأأل ينأأه علأأق طريقأأة الت ريأأر للتأأوبيخ، وهأأو اقريأأر هلأأم صأأا أنعأأم هللا بأأه   
 ي م من خلق ايرا صا جي ا با جيه مناجع م  ما قا  اعاا (متا  ل م وينعام م). عل
 وحمم االمتنان هو قوله (أئياء)، وأما قوله (وأمواات) جتتميم وإدماج.  
و فات: اسم لل يء الذي ي فأت جيأه، أي جيمأ  ويضأم جيأه، ج أو اسأم وأاء علأق صأيغة الفعأا  مأن  فأت، إذا مجأ ،   

 عاء:  فاات،  ما مسي ما يعي ال يء: وعاء، وما يضم ال يء: الضمام. ومنه مسي الو 
و(أئياء) مفعو  ( فاات) ين ( فاات) جيه مع  الفعم  لنه قيم  اجتة أئياء. وقد يقولون منصوب بفعم مقدر د  عليه  

 ( فاات) و م ذلك متقارب. 
ة بأأني ايئيأأاء وايمأأوات اأأد  علأأق أن احليأأاة هأأي و(أمأأواات) عطأأل عليأأه وهأأو إدمأأاج واتمأأيم ين جيأأه م أأاهدة املالزمأأ 

 املقصود من اخللقة. 
 وهذا اقرير هلم ابالعرتاف ابيئوا  امل اهدة يف ايرا الدالة علق افرد هللا اعاا ابإلهلية.  
معأني مأأا يف وانأوين (أئيأاء وأمأواات) للتعظأيم مأرادا بأأه الت  أ  ولأذلك مل يأؤت ممأا معأرجني ابلأأالم، وجا أدة ذ أر هأذين اجل 

 معنيي ما من التذ   ابحلياة واملوت. 
 وقد اصد  ال الم إلث ات ال عث ب واهد ثالثة: أئد ا: حبا  ايمم ال ا دة يف انقراض ا.  
 ال اين: حبا  ا وين اإلنسان.  
دعأأواهم  ال الأأث: مصأأ  ال أأم إا ايرا ويف  أأم ذلأأك إبطأأا  إلئأأالت م وقأأو  ال عأأث يهنأأم زعمأأوا اسأأتحالته جلبطلأأت 

 اث ات إم ان ال عث ج نه إذا ث ت اإلم ان بطلت االستحالة جلم ي ق إال النظر يف أدلة اروي( وقو  ذلك املم ن. 
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ويف الية امتنان جيعم ايرا صاحلة لدجن ايموات، وقد أهلم هللا لذلك ابن آدم ئني قتم أخاه  ما اقدم ذ ره يف سورة  
جن يف ايرا إال إذا اعذر ذلك  الذي هأوت يف سأفينة بعيأدة عأن مراسأي ايرا أو املا دة، جيؤخذ من الية وووب الد

ال استطي  اإلرساء، أو  ان اإلرساء يضر ابلرا  ني أو خياف اعفن اجل ة ج هنا يرمق ما يف ال حر وا قم ب يء لرتسب إا 
بعض الرومان، وال وضعه ل واسأر الطأ   مأا  غريق املاء. وعليه جال جيوز إئراق امليت  ما يفعم قوس اهلند، و ان يفعله 

 ان يفعم قوس الفرس، و ان أهم اجلاهلية يتمدئون ابمليت الذي أت له السأ ا  أو الضأ ا  وهأو الأذي هأوت يف جأالة، 
 قا  أتبط:          

 هلية و فران النعمة. ال ادجنوين إن دج  مأحأرم                      علي م ول ن خامري أم عامر وهذا من و الة اجلا  
وائتج ابن القاسم من أصحاب مالك مذه اليأة ل أون القأرب ئأرزا جلووأب القطأ  علأق مأن سأرق مأن القأرب  فنأا أو مأا  

 ي لغ رب  دينار، وقا  مالك: القرب ئوز للميت  ما أن ال يت ئوز للحي. 
 ويف مفااي( الغيب عن افس  القفا : أن ربيعة استد  ما علق ذلك.  
 الرواسي: مج  رأس، أي و اال رواسي، أي ثوابت يف ايرا قا  السموأ :          و  
رسا أصله حتت ال ر  ومسا به                      إا النجم جر  ال ينأا  طأأويم ومجأ  علأق جواعأم لوقوعأه صأفة ملأذ ور   

جي أا مأن  أر وشأجر قأا  اعأاا (واجل أا  أرسأاها غ  عاقم وهذا امتنان خبلق اجل ا  يهنم  أانوا أيوون إلي أا وينتفعأون صأا 
 متاعا ل م وينعام م). 

 وال اخمات: املرافعات.  
وعطل (وأسقينا م ماء جراات) ملناس ة ذ ر اجل ا  يهنا انحدر من ا املياه لري يف أساجل ا وهأي ايوديأة واقأر يف قأرارات  

 وئياا وحب ات. 
 والفرات: العذب وهو ماء املطر.  
 وين (شاخمات) و(ماء جراات) للتعظيم لداللة ذلك علق عظيم القدرة. وان 
 [) ا رير للتوبيخ والتقري  م م نظ ة الواق  اثنيا يف هذه السورة. 28(ويم يومئذ للم ذبني  
[) 31[ ال ظليأم وال يغأ  مأن الل أب 30[ انطلقأوا إا ظأم ذي ثأالث شأعب 29(انطلقوا إا ما  نتم به ا أذبون  

ب للم أأذبني يف يأوم احل أأر ج أو مقأو  قأأو  حمأذوف د  عليأأه صأيغة اخلطأاب ابالنطأأالق دون ووأود خماطأأب هأذا خطأا
 يؤمر به الن. 

 والضم  املقدر م  القو  احملذوف عا د إا امل ذبني، أي يقا  للم ذبني.  
 وايمر ابنطالق م مستعمم يف التسح  يهنم انطلق مم مال  ة العذاب قسرا.  
ا بأأه ي أأذبون هأأو و أأنم وعأأرب عنأأه ابملوصأأو  وصأألته ملأأا اتضأأمنه الصأألة مأأن النأأداء علأأق خطأأئ م وضأأالهلم علأأق ومأأا  أأانو  

 طريقة قو  ع ده بن الط يب:  
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هأا، إن الذين ارونأ أم إخأوانأ أم                      ي في غليأم صأدورهم أن اصأرعوا ومجلأة (انطلقأوا إا ظأم) إا آخر   
 بد  اشتما  أو مطابق من مجلة (انطلقوا إا ما  نتم به ا ذبون). 

 وأعيد جعم (انطلقوا) علق طريقة الت رير لقصد التوبيخ أو اإلهانة والدج ، ويوله أعيد جعم (انطلقوا)، وئرف (إا).  
امأم يف ال أأد  للتل يأأد يف ومقتضأق الظأأاهر أن يقأا  انطلقأأوا إا مأأا  نأتم بأأه ا أذبون ظأأم ذي ثأأالث شأعب، ج عأأادة الع 

 مقام التقري . 
 وأريد ابلظم دخان و نم ل  اجته، جعرب عنه ابلظم ي ما مم يهنم يت وقون ظال أيوون إا برده.   
 وأجرد ظم هنا ينه وعم هلم ذلك الدخان يف م ان وائد لي ونوا مرتاصني حتته ين ذلك الرتاص يزيدهم أملا.  
ال اين ب سر الالم م م (انطلقأوا) ايو ، وقأرأه رويأس عأن يعقأوب بفأت( الأالم علأق صأيغة الفعأم  وقرأ اجلم ور (انطلقوا) 

املاضي علق مع  أهنم أمروا ابالنطالق إا النار جانطلقوا إا دخاهنا، وإمنا مل يعطل ابلفاء لقصد االستئناف لي ون خربا 
 آخر عن ئاهلم. 

ء والطا فأة منأه، أي ذي ثأالث طوا أل وأريأد مأا طوا أل مأن الأدخان وال أعب: اسأم مجأ  شأع ة وهأي الفريأق مأن ال أي 
 ج ن النار إذا عظم اشتعاهلا اصاعد دخاهنا من طرجي ا ووسط ا ل دة انضغاطه يف خرووه من ا. 

جوصل الدخان أبنه ذو ثالث شعب ينه ي ون  ذلك يوم القيامة. وقد قيم يف سأ ب ذلأك: إن شأع ة منأه عأن اليمأني  
يسار وشع ة من جوق، قا  الفحر:  وأقو  هذا غ  مست عد ين الغضب عن هينه وال  وة عن مشاله والقأوة وشع ة عن ال

ال أيطانية يف دماغأه، ومن أأ  مجيأ  الجأات الصأأادرة عأن اإلنسأان يف عقا أأده ويف أعمالأه لأيس إال هأأذه ال الثأة، وه أأن أن 
 ي مانعة للروح من االستنارة أبنوار عامل القدس  اه. يقا  ها هنا ثالث دروات وهي: احلس، واخليا ، والوهم. وه

والظليم: القوي يف ظالله، اشتق له وصل من امسه إلجادة  ماله جيمأا يأراد منأه م أم: ليأم أليأم، وشأعر شأاعر، أي لأيس  
ممأوم ال هو م م ظم املؤمنني قا  اعاا (وندخل م ظال ظليال). ويف هذا حتس  هلم وهو يف مع  قولأه اعأاا (وظأم مأن 

 ابرد وال  رمي). 
وور (ظليم) علق النعت  (ظم)، وأقحمأت (ال) جصأارت مأن مجلأة الوصأل وال يظ أر جي أا إعأراب  مأا اقأدم يف قولأه  

اعأأاا (إهنأأا بقأأرة ال جأأارا وال ب أأر) وشأألن ال إذا أدخلأأت يف الوصأأل أن ا أأرر جلأأذلك أعيأأدت يف قولأأه (وال يغأأ  مأأن 
 الل ب). 

غنيا، أي غ  حمتاج يف ذلأك الغأرا، واعديتأه ب(مأن) علأق معأ  ال دليأة أو لتضأمينه مع :ي عأد، واإلغناء: وعم الغ   
وم له قوله اعاا (وما أغ  عن م من هللا من شيء). وبذلك سلب عن هذا الظأم خصأا ص الظأال  ين شألن الظأم أن 

 ينفس عن الذي أيوي إليه أمل احلر. 
[) جيوز أن ي ون هأذا مأن  أام مأا يقأا  للم أذبني الأذين قيأم 33الت صفر [  لنه مجا32(إهنا ارمي ب رر  القصر  

هلم (انطلقوا إا ما  نتم به ا ذبون)، ج هنم بعد أن ئصأم هلأم اليألس بأا يأنفس عأن م مأا يلقأون مأن العأذاب، وقيأم هلأم: 
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هنا عأن بعأد ال اتضأ( منأه انطلقوا إا دخان و نم رصا شاهدوا ساعتئذ و نم اقذف ب ررها ج وع م املنظر، أو ي أاهدو 
ايشياء واظ ر علي م خما م اوقع م أهنم ابلغون إليه جيزداد روعأا ويأويال، جيقأا  هلأم: أن و أنم ارمأي ب أرر  القصأر  لنأه 

 مجاالت صفر. 
 وجيوز أن ي ون اعرتاضا يف أثناء ئ اية ئاهلم، أو يف ختام ئ اية ئاهلم.  
ي ا قوله (ما  نت به ا ذبون)  ما يقا  للذي يساق إا القتم وقد رأ  روأال جضم  (إهنا) عا د إا و نم اليت د  عل 

 بيده سيل جاضطرب لرويته جيقا  له: إنه اجلالد. 
وإوأأراء الأأك ايوصأأاف يف اإلخ أأار عن أأا لأأزايدة الرتويأأ  والت ويأأم، جأأ ن  أأانوا يأأرون ذلأأك ال أأرر لقأأرمم منأأه جوصأأفه هلأأم  

 سم  م  الرةية. وإن  انوا علق بعد منه جالوصل لل  ل عن ئاله الفظيعة. لتل يد الرتوي  والت ويم بتظاهر ال
 وأت يد اخلرب ب(إن) لالهتمام به يهنم ئينئذ ال ي  ون يف ذلك سواء رأوه أو أخربوا به.  
 . وال رر: اسم مج  شررة: وهي القطعة امل تعلة من دقيق احلطب يدجع ا هلب النار يف اهلواء من شدة الت اب النار 
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والقصأر: ال نأاء العأايل. والتعريأأل جيأه للجأنس، أي  القصأأور ينأه شأ ه بأأه مجأ ، وهأذا التعريأأل م أم اعريأل ال تأأاب يف   

قوله اعاا (وأنزلنا مع م ال تاب)، أي ال تب. وعن ابن ع اس: ال تاب أ  أر مأن ال تأب، أي  أم شأررة  قصأر، وهأذا 
 ا  يه يف عظم ئجمه. 

  لنه مجاالت صفر) ا  يه يف ئجمه ولونه وئر ته يف اطايره جبماالت صفر. وضم  ( لنه) عا د إا شرر. وقوله ( 
واجلماالت: ب سر اجليم مج  مجالة وهي اسم مج  طا فة من اجلما ، أي ا أ ه طوا أل مأن اجلمأا  متوزعأة جرقأا، وهأذا  

 صفرة: لون ال رر إذا ابتعد عن هليب انره. ا  يه مر ب ينه ا  يه يف هيئة احلجم م  لونه م  ئر ته. وال
وقرأ اجلم ور (مجاالت) ب سر اجليم وألل بعد الالم ج و مج  مجالة. وقرأه محزة وال سا ي وئفص عن عاصأم وخلأل   

 (مجالة) ب سر اجليم بدون ألل بعد الالم وهو مج  مجم م م ئجر وئجارة. 
بعأد الأالم مجأ  مجالأة ابلضأم وهأي ئ أم ا أد بأه السأفينة، ويسأمق وقرأه رويس عن يعقوب (مجاالت) بضم اجليم وألأل  

القلس  بقاف مفتوئة والم سا نة  والتقدير:  لن الوائدة من ا مجالة، و(صفر) علأق هأذه القأراءة نعأت  (مجأاالت) أو 
  (شرر). 

 قا  صائب ال  اف: وقا  أبو العالء  يع  املعري  يف صفة انر قوم مدئ م ابل رم:           
محراء ساطعة الذوا ب يف الدوق                      ارمي ب أم شأرارة  أطأأراف شأ ه ال أرارة ابلطأراف وهأو بيأت ايدم   

يف العظم واحلمرة و لنه قصد خب  أه أن يزيأد علأق ا أ يه القأرآن ولت جحأه صأا سأو  لأه مأن اأوهم الأزايدة وأاء يف صأدر بيتأه 
وان ي أا للسأامعني علأق م اهنأا، ولقأد عمأي مجأ  هللا لأه عمأق الأدارين عأن قولأه عأز  بقوله  محراء  اوطئة هلا ومناداة علي أا
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وعال ( لنه مجاالت صفر) ج نه صنزلة قوله   يت أمحر وعلأق أن يف الت أ يه ابلقصأر وهأو احلصأن ا أ ي ا مأن و تأني مأن 
 استطراجه اه.  و ة العظم ومن و ة الطو  يف اهلواء جلبعد هللا إغرابه يف طراجه وما نفخ شدقيه من

وأقو : هذا ال الم ظأن سأوء ابملعأري مل ي أم مأن  المأه، وال نسأ ه إليأه أئأد مأن أهأم ن أزه ومالمأه، زاد بأه الزخم أري يف  
 طن ور أصحاب النقمة، لن ز املعري وملزه نغمة. 

 قا  الفحر:  ان ايوا لصائب ال  اف أن ال يذ ر ذلك  أي ينه ظن سواء بال دليم  .  
لطييب: وليس  ذلك ينه ال خيفق علق م م املعري: أن ال الم آبخره ين هللا ش ه ال أرارة: أوال ئأني انفصأم عأن وقا  ا 

النأأار ابلقصأأر يف العظأأم، واثنيأأا ئأأني أتخأأذ يف االرافأأا  واالن سأأاط جتن أأق عأأن أعأأداد ال هنايأأة هلأأا ابجلمأأاالت يف التفأأرق 
 وأن الك احلر ات اختيارية و م ذلك مفقود يف بيته.  واللون والعظم وال قم، ونظر يف ذلك إا احليوان

[) ا ريأأر لقصأأد يديأأد امل أأر ني ايئيأأاء والقأأو  جيأأه  أأالقو  يف نظأأ ه الواقأأ  اثنيأأا يف هأأذه 34(ويأأم يومئأأذ للم أأذبني  
 السورة. 

ليأأه هأأو اليأأوم [) إن  انأأت اإلشأأارة علأأق ظاهرهأأا  أأان امل أأار إ36[ وال يأأؤذن هلأأم جيعتأأذرون 35(هأأذا يأأوم ال ينطقأأون  
احلاضأر وهأو يأوم الفصأم جت أأون اجلملأة مأن  أام مأا يقأأا  هلأم يف ذلأك اليأوم بعأد قولأأه (انطلقأوا إا مأا  نأتم بأه ا أأذبون) 
جي أون يف االنتقأأا  مأأن خطأأامم بقولأأه (انطلقأأوا) إا إوأأراء ضأأما ر الغي أأة علأأي م، التفأأات يزيأأده ئسأأنا أهنأأم قأأد اسأأتحقوا 

 طاب (انطلقوا). اإلعراا عن م بعد إهانت م خب
وهذا الووه أنسب بقوله اعاا بعده (هأذا يأوم الفصأم مجعنأا م وايولأني)، وموقأ  اجلملأة علأق هأذا التلويأم موقأ  ا ريأر  

التأأوبيخ الأأذي أجأأاده قولأأه (انطلقأأوا إا مأأا  نأأتم بأأه ا أأذبون) وهأأو مأأن مجلأأة مأأا يقأأا  هلأأم يف ذلأأك اليأأوم، واسأأم اإلشأأارة 
 مستعمم يف ئقيقته للقريب. 

وإن  انأأت اإلشأأارة إا املأأذ ور يف اللفأأ  وهأأو يأأوم الفصأأم املتحأأدث عنأأه أبن جيأأه الويأأم للم أأذبني،  أأان هأأذا ال أأالم  
موو أأا إا الأأذين خوط أأوا ابلقأأرن  ل أأم إنأأذارا للم أأر ني مأأن م وإنعامأأا علأأق املأأؤمنني، ج انأأت ضأأما ر الغي أأة واريأأة علأأق 

يومئذ للم ذبني) وا ون اجلملة معرتضة بني مجلة (انطلقوا إا ما  نتم أصل ا و انت عا دة علق امل ذبني من قوله (ويم 
به ا ذبون)، ومجلة (هذا يأوم الفصأم مجعنأا م وايولأني). واسأم اإلشأارة الأذي هأو إشأارة إا القريأب مسأتعمم يف م أار 

 إليه بعيد ابعت ار قرب احلديث عنه علق ضرب من اجملاز أو التسام(. 
 (يوم ال ينطقون) خرب عنه. واسم اإلشارة م تدأ و 
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ومجلة (ال ينطقون) مضاف إلي ا (يوم)، أي هأو يأوم يعأرف صأدلو  هأذه اجلملأة، وعأدم انأوين (يأوم) يوأم إضأاجته إا   
اجلملة  ما يضاف (ئني). وايجص( يف هذه ايزمان وووه إذا أضأيل إا مجلأة مفتتحأة ب(ال) الناجيأة أن ي أون معأراب، 

 و لغة مضر العليا. وأما مضر السفلق ج م ي نونه علق الفت( دا ما. وه
وعطل (وال يؤذن هلم جيعتذرون) علأق مجلأة (ال ينطقأون)، أي ال يأؤذن إذان يتفأر  عليأه اعتأذارهم، أي ال يأؤذن هلأم يف   

واء (جيعتذرون) مرجوعا ومل االعتذار. جاالعتذار هو املقصود ابلنفي، ووعم نفي اإلذن هلم اوطئة لنفي اعتذارهم، ولذلك 
جيأيء منصأأواب علأأق ووانأأب النفأأي إذ لأيس املقصأأود نفأأي اإلذن واراأأب نفأأي اعتأذارهم علأأق نفأأي اإلذن هلأأم إذ ال حمصأأو  
لأأذلك، جلأأذلك مل ي أأن نصأأب (جيعتأأذرون) مسأأاواي للرجأأ  بأأم وال وأأا زا خبأأالف وأأو(ال يقضأأق علأأي م جيمواأأوا) جأأ ن نفأأي 

مقصأأود لذااأأه ينأأه اسأأتمرار يف عأأذامم   أويأأب أبنأأه لأأو قضأأي علأأي م ملأأااوا، أي جقأأدوا القضأأاء علأأي م وهأأم يف العأأذاب 
اإلئساس، جمع  اجلوابية هنالك با يقصد. ولذا جال ئاوة هنا إا ما ادعاه أبو ال قاء أن (جيعتذرون) استئناف اقديره: 

 ابه رةوس الايت، وبعد ج ن مناط النصأب يف ج م يعتذرون، وال إا ما قاله ابن عطية ا عا للطربي: إنه ينصب يوم ا
 وواب النفي قصد املت لم وعم الفعم ووااب للنفي ال قرد ووود جعم مضار  بعد جعم منفي. 

واعلم أنه ال اعارا بني هذه اليأة وبأني الايت الأيت وأاء جي أا مأا يقضأي أهنأم يعتأذرون وأو قولأه اعأاا (قأالوا ربنأا أمتنأا  
 نتني جاعرتجنا بذنوبنا ج م إا خروج من س يم) ين وقت انتفاء نطق م يوم الفصم. اثنتني وأئييتنا اث

وأما نطق م احمل ي يف قوله (ربنا أمتنا اثنتني) جذلك صراخ م يف و نم بعد انقضاء يوم الفصم، وبنحأو هأذا أوأاب ابأن  
هللا (وال يتسأأاءلون)، وقأأا  (وأق أأم  ع أأاس انجأأ  بأأن ايزرق ئأأني قأأا  انجأأ : إين أوأأد يف القأأرآن أشأأياء ختتلأأل علأأي قأأا 

بعضأأأ م علأأأق بعأأأض يتسأأأاءلون) جقأأأا  ابأأأن ع أأأاس: ال يتسأأأاءلون يف النفحأأأة ايوا ئأأأني نفأأأخ يف الصأأأور جصأأأعق مأأأن يف 
السأماوات ومأأن يف ايرا جأأال يتسأأاءلون ئينئأذ،   يف النفحأأة ال انيأأة أق أأم بعضأأ م علأق بعأأض يتسأأاءلون. والأأذي جيمأأ  

 ن أم اهلا هو أنه جيب التن يه إا مسللة الوئدات يف حتقق التناقض. اجلواب عن الك الايت وع
[) ا ريأأر لت ديأأد امل أر ني متصأأم بقولأأه (هأذا يأأوم ال ينطقأأون) اليأة علأأق أو  الأأوو ني يف 37(ويأم يومئأأذ للم أذبني  

 أون ا ريأرا لنظأ ه الواقأ  موق  ذلك، أو هأو وارد ملناسأ ة قولأه (هأذا يأوم ال ينطقأون) علأق اثين الأوو ني املأذ ورين جيأه جي
بعأأد قولأأه (انطلقأأوا إا مأأا  نأأتم بأأه ا أأذبون) إا قولأأه (صأأفر) اقتضأأق ا ريأأره عق أأه أن مجلأأة (هأأذا يأأوم ال ينطقأأأون) اخل 
اتضأمن ئالأة مأن أئأواهلم يأوم احل أر مل يسأ ق ذ رهأا ج أأان ا ريأر (ويأم يومئأذ للم أذبني) بعأدها لووأود مقتضأي ا ريأأر 

 الوعيد للسامعني. 
[) ا رير لتوبيح م بعد مجلة (انطلقوا إا مأا  39[ ج ن  ان ل م  يد ج يدون 38يوم الفصم مجعنا م وايولني  (هذا 

 نأتم بأه ا أأذبون)، شأي  بأه القأأو  الصأادر بطأردهم وحتقأأ هم، جأ ن املطأرود ي أأي  ابلتأوبيخ، ج أو بأأا يقأا  هلأم يومئأأذ، ومل 
من مقتضأيات الفصأم سأواء  أان الت ريأر اعأادة اللفأ  واملعأ ، أم   اعطل ابلواو يهنا وقعت موق  التذييم للطرد، وذلك

  ان اعادة املع  والغرا. 
 واإلشارة إا امل  د الذي ي اهدونه من ئضور الناس ومعدات العرا واحلساب لفصم القضاء ابجلزاء.  
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يف الأدنيا مأن حماوأة علأي م إلث أات واإلخ ار عن اسم اإلشارة أبنأه يأوم الفصأم ابعت أار أهنأم يتصأورون مأا  أانوا يسأمعون  
يوم ي ون جيه الفصم و انوا ين رون ذلك اليوم ومأا يتعأذرون صأا يقأ  جيأه، جصأارت صأورة ذلأك اليأوم ئاضأرة يف اصأورهم 
دون إهأاهنم بأه ج أانوا الن مت يئأني ين يوقنأوا أبن هأذا هأو اليأوم الأذي  أانوا يوعأدون حبلولأه، وقأد عأرف ذلأك اليأوم مأن 

 يوم الفصم، أي القضاء وقد رأوا أه ة القضاء. ق م أبنه 
ومجلة (مجعنا م وايولني) بيان للفصم أبنه الفصم يف الناس  ل م جلزاء احملسنني واملسيئني  ل م، جال ورم مج  يف ذلأك  

 اليوم ايولون والخرون قا  اعاا (قم أن ايولني والخرين جملموعون إا ميقات يوم معلوم). 
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واملحاط ون بضم  (مجعنا م): امل أر ون الأذين سأ ق ال أالم لت ديأدهم وهأم امل أذبون ابلقأرآن، ين عطأل (وايولأني)   

علق الضم  هن  من أن ي ون الضم  جلمي  امل ذبني م م الضما ر اليت ق لأه، ين ايولأني مأن مجلأة امل أذبني جأال يقأا  
 تص ابمل ذبني ابلقرآن. هلم: مجعنا م وايولني، جتعني أن خي

 واملع : مجعنا م والسابقني ق ل م من امل ذبني.  
وقد أنذروا صا ئم ابيولني أم أاهلم مأن عأذاب الأدنيا يف قولأه (أمل هنلأك ايولأني). جلريأد اأوقيف م يومئأذ علأق صأدق مأا    

مل يتعلق الغرا بذ ر ايمم اليت واءت من  انوا ينذرون به يف احلياة الدنيا من مص هم إا ما صار إليه أم اهلم، جلذلك 
 بعدهم. 

وابعت ار هذا الضم  جر  عليه قوله (ج ن  ان ل م  يد ج يدون) ج ان ختلصأا إا اأوبيخ احلاضأرين علأق مأا ي يأدون بأه  
وأن  للرسأو  صألق هللا عليأه وسألم وللمسألمني قأا  اعأاا (إهنأم ي أدون  يأدا وأ يأد  يأدا جم أم ال أاجرين أم ل أم رويأدا) 

  يدهم زا م وأن سوء العقىب علي م. 
وجأأر  علأأق ذلأأك (جأأ ن  أأان ل أأم  يأأد ج يأأدون)، أي جأأ ن  أأان ل أأم  يأأد اليأأوم  مأأا  أأان ل أأم يف الأأدنيا، أي  يأأد بأأدي   

 ورسويل جاجعلوه. 
ئيأأث  وايمأأر للتعجيأأز، وال أأرط للتأأوبيخ والتأأذ   بسأأوء صأأنيع م يف الأأدنيا، والتسأأجيم علأأي م ابلعجأأز عأأن ال يأأد يومئأأذ 

م نأوا مأن ال حأث عمأا عسأق أن ي أون هلأم مأن ال يأد جأ ذا مل يسأتطيعوه بعأد ذلأك جقأد سأجم علأي م العجأز، وهأذا مأأن 
 العذاب الذي يعذبونه إذ هو من نو  العذاب النفساين وهو أوق  علق العاقم من العذاب اجلسماين. 

 له  ااصا  نظ ه املذ ور آنفا. [) ا رير للوعيد والت ديد وهو متصم صا ق 40(ويم يومئذ للم ذبني  
[ إان  أذلك جنأزي 43[  لوا واشربوا هنيئا صا  نتم اعملأون 42[ وجوا ه با ي ت ون 41(إن املتقني يف ظال  وعيون  

[) جيوز أن ي ون هذا ختام ال الم الذي هو اقري  للم ر ني ئ ي هلم جيه نعيم املؤمنني الذي ال ي اهده 44احملسنني 
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دهم عن م انه جيح ي هلم يومئأذ جيمأا يقأا  هلأم لي أون ذلأك أشأد ئسأرة علأي م وانأدها هلأم علأق مأا جرطأوا امل ر ون ل ع
 جيه با ابدر إليه املتقون املؤمنون جفازوا، جي ون هذا من مجلة القو  الذي ئذف جعله عند قوله (انطلقوا) اخل. 

يم املأأؤمنني املتقأأني انوي أأا ب أألهنم واعريضأأا لرتغيأأب مأأن وجيأأوز أن ي أأون هأأذا ابتأأداء  أأالم مسأأتلنل انتقأأم بأأه إا ذ أأر نعأأ 
 امل ر ني املووودين يف اإلقال  عنه لينالوا  رامة املتقني. 

وظال : مج  ظم، وهي ظال     ة ل  رة شأجر اجلنأة   أرة املسأتظلني بظل أا، وين  أم وائأد مأن م ظأال يتمتأ  جيأه هأو  
 ومن إليه، وذلك أوق  يف النعيم. 

 يف (املتقني) لالستغراق جل م وائد من املتقني  ون يف ظال . والتعريل  
و(يف) للظرجيأة وهأي ظرجيأة ئقيقيأة ابلنسأ ة للظأال  ين املسأتظم ي أون مظروجأا يف الظأم، وظرجيأة قازيأة ابلنسأ ة للعيأون  

جوا أه). ومجأ  (جوا أه) والفوا ه ا  ي ا ل  رة ما ئوهلم من العيون والفوا ه ائاطة الظروف، وقوله (با ي ت ون) صأفة (
الفوا أه وغ هأأا، جأأالت عيض الأذي د  عليأأه ئأأرف (مأن) ا عأأيض مأأن أصأناف ال أأ وات ال مأأن أصأناف الفوا أأه جلجأأاد أن 

 الك الفوا ه مضمومة إا مالذ أخر  با اشت وه. 
قأأوال هلأأم  لأأوا ومجلأأة ( لأأوا واشأأربوا) مقأأو  قأأو  حمأأذوف، وذلأأك احملأأذوف مأأن موقأأ  احلأأا  مأأن (املتقأأني)، والتقأأدير: م 

 واشربوا. 
واملقصأأود مأأن ذلأأك القأأو   أأرامت م بعأأرا انأأاو  النعأأيم علأأي م  مأأا يفعلأأه املضأأيل بضأأيوجه جأأايمر يف ( لأأوا واشأأربوا)  

 مستعمم يف العرا. 
 و(هنيئأأا) دعأأاء ا أأرمي  مأأا يقأأا  لل أأارب أو الطعأأام يف الأأدنيا: هنيئأأا مريئأأا،  قولأأه اعأأاا (ج لأأوه هنيئأأا مريئأأا) يف سأأورة 

 النساء. 
و(هنيئا) وصل ملوصوف غ  مذ ور د  عليأه جعأم ( لأوا واشأربوا) وذلأك املوصأوف مفعأو  مطلأق مأن ( لأوا واشأربوا)  

 م ني للنو  لقصد الدعاء م م: سقيا، ورعيا ابلدعاء ابخل ، وا ا وسحقا يف ضده. 
متعلقأأه، أي  لأأوا واشأأربوا بسأأ ب مأأا  نأأتم وال أأاء يف (صأأا  نأأتم اعملأأون) للسأأ  ية، أي إلجأأادة اسأأ ب مأأا بعأأدها يف وقأأو   

 اعملون يف الدنيا من ايعما  الصاحلة وذلك من إ رام م أبن وعم ذلك اإلنعام ئقا هلم. 
   
 

 4681صفحة : 
 
ومجلة (إان  ذلك جنزي احملسنني) وجيوز أن ا ون با يقا  للمتقني بعد أن قيم هلم  لوا واشربوا اخل مسوقة إلي م مساق   

ل رامة ابل ناء علي م، أي هذا النعيم الذي أنعمت به علي م هو سنتنا يف وزاء احملسنني جأ ذا قأد  نأتم مأن احملسأنني زايدة ا
 جذلك وزاء ل م نلتوه أبن م من أصحاب احلق يف م له، جفي هذا هز من أعطاف املنعم علي م. 
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قتمعأأة علأأق نعأأيم اجلنأأة، وليعلمأأوا أيضأأا أن  واملعأأ  عليأأه: أن هأأذه اجلملأأة اقأأا  ل أأم متأأق مأأن م، أو ل أأم مجاعأأة مأأن م 
 أم اهلم يف اجلنات ايخر  هلم من اجلزاء م م ما هم ينعمون به. 

وجيأأوز أن ا أأون اجلملأأة موو أأة إا امل أأذبني املووأأودين بعأأد أن وصأأل هلأأم مأأا يأأنعم بأأه املتقأأون إثأأر قولأأه (إن املتقأأني يف   
م مأأن م أأم ذلأأك النعأأيم هأأم الأأذين قضأأوا بأأه علأأق أنفسأأ م إذ أبأأوا أن ظأأال  وعيأأون) اخل، قصأأد من أأا التعأأريض أبن ئرمأأاهن

ي ونأوا مأأن احملسأنني ا ملأأة لتنأأده م وحتسأ هم الأأذي بود أوا بأأه مأأن قولأه (إن املتقأأني يف ظأال  وعيأأون) إا آخأأره، أي إان  
  ذلك جنزي احملسنني دون أم ال م املسيئني. 

ملا ق ل ا علق  ال التقديرين جيمأا ق ل أا، ومأن أوأم اإلشأعار مأذا التعليأم  وموق  اجلملة علق  ال االعت ارين موق  التعليم 
اجتتحأأأت ب(إن) مأأأ  خلأأأو املقأأأام عأأأن الأأأرتدد يف اخلأأأرب إذ املوقأأأل يومئأأأذ موقأأأل الصأأأدق واحلقيقأأأة، جلأأأذلك  انأأأت (إن) 

بط  ما اقدمت اإلشارة إليه متمحضة إلجادة االهتمام ابخلرب وئينئذ اص  مغنية غناء جاء التس ب وافيد مفاد التعليم والر 
 عند قوله اعاا (إن ال قر ا ابه علينا) وافصيله عند قوله (إن أو  بيت وض  للناس للذي ب  ة) يف سورة آ  عمران. 

واإلشأارة بقولأه ( أأذلك) إا النعأيم امل أاهد إن  انأأت اجلملأة الأيت جي أأا إشأارة موو أة إا املتقأأني، أو اإلشأارة إا النعأأيم  
  قوله (يف ظال  وعيون) إن  انت اجلملة امل تملة علق اسم اإلشارة موو ة إا امل ذبني. املوصوف يف

واجلملة علق  م اقدير افيد مع  التذييم صا اشتملت عليه مأن شأ ه عمأوم  أذلك، ومأن عمأوم احملسأنني، جأاوتم  جي أا  
 التعليم التذييم. 

(إن املتقني يف ظال  وعيون) ا ريأر لنظا رهأا. واليأوم املضأاف إا (ويم يومئذ للم ذبني) هي علق الووه ايو  يف مجلة  
 (إذ) ذات انوين العوا هو يوم صدور الك املقالة. 

وأمأأا علأأق الووأأه ال أأاين مأأن مجلأأة (إن املتقأأني يف ظأأال  وعيأأون) اخل ج أأي متصأألة بتلأأك اجلملأأة ملقابلأأة ذ أأر نعأأيم املأأؤمنني  
ز ئاصم من  لمة (ويم) لتحصم مقابلة ال يء بضده ولت ون هذه اجلملة املطنب يف وصفه بذ ر ضده للم ر ني اجيا

أت يدا لنظا رها، واليوم املضاف إا (إذ) يوم غ  مذ ور ول نه با يقتضيه  ون املتقني يف ظال  وعيون وجوا ه لأيعلم أبن 
 ذلك ي ون هلم يف يوم القيامة. 

ني املووودين الذين خوط وا بقولأه اعأاا (إن مأا اوعأدون لواقأ ) [) خطاب للم ر 46( لوا و تعوا قليال إن م قرمون  
وهأأو اسأأتئناف انشأأئ عأأن قولأأه (إان  أأذلك جنأأزي احملسأأنني) إذ ي أأ  يف نفأأوس امل أأذبني املحأأاط ني مأأذه القأأوار  مأأا ي  أأره 

 وا و تعوا قليال). خطوره يف نفوس م من أهنم يف هذه الدنيا يف نعمة حمققة وأن ما يوعدون به غ  واق  جقيم هلم ( ل
جايمر يف قوله ( لوا و تعوا) مستعمم يف اإلم ا  واإلنذار، أي ليس أ ل م و تع م بلذات الدنيا ب يء ينه  ت  قليم  

   ملوا م العذاب ايبدي قا  اعاا (ال يغرنك اقلب الذين  فروا يف ال الد متا  قليم   ملواهم و نم وبئس امل اد). 
قرمون) خرب مستعمم يف الت ديد والوعيد ابلسوء، أي أن إورام م م و ب م إا العأذاب، وذلأك مسأتفاد  ومجلة (إن م 

 من مقابلة وصف م ابإلورام بوصل (املتقني) ابإلئسان إذ اجلزاء من ونس العمم، جاجلملة واقعة موق  التعليم. 
 وأت يد اخلرب ب(إن) لرد إن ارهم  وهنم قرمني.  
 [) هو م م نظ ه املذ ور اثنيا يف هذه السورة. 47م ذبني (ويم يومئذ لل 
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ويزيد علق ذلك أبن له ارا اطا خاصا جبملأة ( لأوا و تعأوا قلأيال) ملأا يف ( تعأوا قلأيال) مأن ال نايأة عأن ارقأب سأوء عاق أة  
 وويم ل م يوم القيامة. هلم جيق  قوله (ويم يومئذ للم ذبني) موق  ال يان لتلك ال ناية، أي  لوا و تعوا قليال الن 

 [)  48(وإذا قيم هلم ار عوا ال ير عون  
 

 4682صفحة : 
 
جيأوز أن ي أون عطفأا علأق قولأه (للم أذبني)، والتقأدير: والأذين إذا قيأم هلأم ار عأوا ال ير عأون، جأ ن (ا ) الداخلأة علأق   

اء املوصو  ووعلأوا الوصأل الداخلأة عليأه ايوصاف امل تقة صنزلة اسم املوصو  غال ا، ولذلك وعل ا النحاة يف عداد أمس
 صلة هلا. 

 وجيوز أن ي ون عطفا علق مجلة ( لوا و تعوا قليال) واالنتقا  من اخلطاب إا الغي ة التفات.  
وعلق  ال الوو ني ج و مأن اإلدمأاج لينعأق علأي م خمأالفت م املسألمني يف ايعمأا  الدالأة علأق اإلهأان ال أاطن ج أو  نايأة  

 هاهنم ين الصالة عماد الدين ولذلك عرب عن امل ر ني ب(الذين هم عن صاليم ساهون). عن عدم إ
واملع : إذا قيم هلم آمنوا وار عوا ال يؤمنون وال ير عون  ما    عن عدم اإلهان ملا ئ ي عن م يف الخرة (ما سأل  م   

 يف سقر قالوا مل نك من املصلني ومل نك نطعم املس ني) إا آخره. 
 وجيوز أن ي ون عطفا علق قوله (إن م قرمون).  
 
وعلق الوووه  ل ا يفيد يديدهم ينه معطوف علأق الت أذيب أو علأق اإلوأرام، و ال أا سأ ب للت ديأد جبأزاء السأوء يف  

 يوم الفصم. 
 الصالة. وليس يف الية دليم علق أن ال فار خماط ون بفرو  ال ريعة لعدم اعني مع  املصلني للذين يقيمون  
[) هأأذه اجلملأأة م أأم نظ هأأا املواليأأة هأأي لأأه، إذ جيأأوز أن ا أأون متصأألة بقولأأه (وإذا قيأأم هلأأم 49(ويأأم يومئأأذ للم أأذبني  

ار عوا ال ير عون) وي ون التع   ب(امل ذبني) إظ ار يف مقام اإلضأمار لقصأد وصأف م ابلت أذيب. والتقأدير: ويأم يومئأذ 
(وإذا قيم هلم ار عوا ال ير عون)، وي ون اليوم امل ار إليه ب(يومئأذ) الزمأان الأذي هلم أو ل م ج ي يديد انشئ عن مجلة 

يفيده (إذا) من قوله (وإذا قيم هلم ار عوا) الأذي جيأاز  جيأه ابلويأم للمجأرمني الأذين إذا قيأم هلأم ار عأوا ال ير عأون، أي ال 
 ه السورة. يؤمنون، وافيد م  ذلك اقريرا وأت يدا لنظ ها املذ ور اثنيا يف هذ

[) الفأاء جصأيحة ان أئ عأن شأرط مقأدر اقأديره: إن مل يؤمنأوا مأذا القأرآن ج ألي ئأديث 50(ج لي ئديث بعده يؤمنأون  
بعده يؤمنون، وقد د  علق اعيني هأذا املقأدر مأا ا أرر يف آايت (ويأم يومئأذ للم أذبني) جأ ن ا أذي  م ابلقأرآن ومأا وأاء 

 جيه من وقو  ال عث. 
يف اإلن أار التعجيأيب مأأن ئأاهلم، أي إذا مل يصأدقوا ابلقأرآن مأ  وضأأوح ئجتأه جأال يؤمنأون حبأأديث  واالسأتف ام مسأتعمم 

 غ ه. 
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واملقصود أن القرآن ابلغ الغاية يف وضوح الداللأة وهنأوا احلجأة جالأذين ال يؤمنأون بأه ال يؤمنأون ب أالم يسأمعونه عقأب  
 ذلك. 

، واملراد ابل عدية: أتخر الزمان، ويقدر مع  ابلغ أو مسأمو  وقوله (بعده) جيوز أن جيعم صفة ئديث ج و ظرف مستقر 
بعأأد بلأأود القأأرآن أو مساعأأه سأأواء  أأان ئأأدي ا مووأأودا ق أأم نأأزو  القأأرآن، أو ئأأدي ا يووأأد بعأأد القأأرآن، جلأأيس املعأأ  أهنأأم 

م ال يؤمنأون حبأديث غأ ه يؤمنون حبديث واء ق م القرآن م م التوراة واإلجنيم وغ  أا مأن املأواع  وايخ أار، بأم املأراد أهنأ
 بعد أن مل يؤمنوا ابلقرآن ينه ال يق  إلي م  الم أوض( داللة وئجة من القرآن. 

وجيوز أن ي ون (بعده) متعلقا ب(يؤمنون) ج و ظرف لغو وي قق لفأ  (ئأديث) منفيأا بأال قيأد وصأل أنأه بعأد القأرآن،  
 واملع : ال يؤمنون بعد القرآن ب م ئديث. 

 أأد إا القأرآن ومل يتقأأدم مأأا يأد  عليأأه يف هأأذه السأأورة لي أون معأأادا للضأأم  ول نأه اعتأأرب  املأأذ ور ينأأه وضأم  بعأأده عا 
 ملحوظ يذهاهنم  م يوم من أايم دعوة النيب صلق هللا عليه وسلم إايهم به. 

 واقدم نظ  هذه الية يف أواخر سورة ايعراف جضمه إا ما هنا.  
دا إا القو  امللخوذ مأن ( وإذا قيأم هلأم ار عأوا ال ير عأون) جأ ن أمأرهم ابلر أو  الأذي هأو  وجيوز أن ي ون ضم  بعده عا  

  ناية عن اإلهان  ان أبقوا  القرآن. 
 بسم هللا الرمحن الرئيم  
 سورة الن ل  
  مسيت هذه السورة يف أ  ر املصائل و تب التفس  و تب السنة (سورة الن  ) لوقو   لمة (الن ل) يف أوهلا. 
ومسيأأت يف بعأأض املصأأائل ويف صأأحي( ال حأأاري ويف افسأأ  ابأأن عطيأأة وال  أأاف (سأأورة عأأم يتسأأاءلون). ويف افسأأ   

 القرطيب مساها (سورة عم)، أي بدون زايدة (يتساءلون) اسمية هلا أبو  مجلة جي ا. 
 جي أا (وأنزلنأا مأن املعصأرات واسمق (سورة التساة ) لوقو  (يتساءلون) يف أوهلا. واسمق (سورة املعصأرات) لقولأه اعأاا 

 ماء ثجاوا). ج ذه مخسة أمساء. واقتصر اإلاقان علق أربعة أمساء: عم، والن ل، والتساة ، واملعصرات. 
 وهي م ية ابالافاق .  
   
 

 4683صفحة : 
 
 لنازعات. وعدت السورة ال مانني يف ارايب نزو  السور عند وابر بن زيد ، نزلت بعد سورة املعارج وق م سورة ا  
ويف ما روي عن ابن ع اس واحلسن ما يقتضي أن هذه السأورة نزلأت يف أو  ال عأث، روي عأن ابأن ع أاس   انأت قأريش  

 للس ملا نز  القرآن جتتحدث جيما بين ا جمن م املصدق ومن م امل ذب به  جنزلت (عم يتساءلون). 
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ون بيأن م جألنز  هللا (عأم يتسأاءلون عأن الن أل العظأيم) يعأ  وعن احلسن ملا بعث النيب صألق هللا عليأه وسألم وعلأوا يتسأاءل 
 اخلرب العظيم. 

 وعد آي ا أصحاب العدد من أهم املدينة وال ام وال صرة أربعني. وعدها أهم م ة وأهم ال وجة إئد  وأربعني آية.  
  
 أغراض ا  
خيأالل معتقأدايم، ومأ  ذلأك إث أات  اشتملت هذه السورة علق وصل خوا امل ر ني يف شلن القرآن وما واء بأه بأا  

 ال عث، وسؤا  بعض م بعضا عن الرأي يف وقوعه مست ز ني ابإلخ ار عن وقوعه. 
 ويديدهم علق است زا  م.  
وجي ا إقامة احلجة علأق إم أان ال عأث خبلأق املحلوقأات الأيت هأي مأن أعظأم مأن خلأق اإلنسأان بعأد مواأه وابخللأق ايو   

 لإلنسان وأئواله. 
 ايهوا  احلاصلة عند ال عث من عذاب الطاغني م  مقابلة ذلك بوصل نعيم املؤمنني.  ووصل 
 وصفة يوم احل ر إنذارا للذين وحدوا به واإلهاء إا أهنم يعاق ون بعذاب قريب ق م عذاب يوم ال عث.  
 وأدمج يف ذلك أن علم هللا اعاا حميط ب م شيء ومن مجلة ايشياء أعما  الناس.  
 [). 3[ الذي هم جيه خمتلفون 2[ عن الن ل العظيم 1تساءلون (عم ي 
اجتتأأاح ال أأالم ابالسأأتف ام عأأن اسأأاة  مجاعأأة عأأن ن أأل عظأأيم اجتتأأاح ا أأويق   يويأأم ملأأا سأأيذ ر بعأأده، ج أأو مأأن الفأأواا(  

رب اليت بعأده يف ال ديعة ملا جي ا من أسلوب عزيز غ  مللوف ومن ا ويق بطريقة ايمجا    التفصيم احملصألة لأتم ن اخلأ
 نفس السام  أ مم   ن. 

وإذا  أأان هأأذا االجتتأأاح مأأؤذان بعظأأيم أمأأر  أأان مأأؤذان ابلتصأأدي لقأأو  جصأأم جيأأه، وملأأا  أأان يف ذلأأك إشأأعار أبهأأم مأأا جيأأه  
 خوض م يومئذ جيعم اجتتاح ال الم به من براعة االست ال . 

هأأي اسأم اسأأتف ام صعأأ : أي شأيء، ويتعلأأق (عأأم)  ولفأ  (عأأم) مر أأب مأن  لمتأأني  أأا ئأرف (عأأن) اجلأأار، و(مأا) الأأيت 
بفعم (يتسأاءلون) ج أذا مر أب. وأصأم اراي أه: يتسأاءلون عأن مأا، جقأدم اسأم االسأتف ام ينأه ال يقأ  إال يف صأدر ال أالم 
املسأتف م بأه، وإذا قأد  أأان اسأم االسأتف ام مقأأرتان حبأرف اجلأر الأذي اعأأد  بأه الفعأم إا اسأأم االسأتف ام و أان احلأأرف ال 

 نفصم عن قروره قدما معا جصار عما يتساءلون. ي
وقد ور  االستعما  الفصي( علق أن (ما) االستف امية إذا دخم علي ا ئرف اجلر مذف ايلل املحتومة هي به افرقة  

 بين ا وبني (ما) املوصولة. 
ت أأوا (مأأا) االسأأتف امية وعلأأق ذلأأك وأأر  اسأأتعما  نطق أأم، جلمأأا  ت أأوا املصأأائل وأأروا علأأق الأأك التفرقأأة يف النطأأق ج  

بدون ألل ئي ما وقعت م م قوله اعاا (جيم أنت من ذ راها) (ج م ا  رون) (مل أذنت هلأم) (عأم يتسأاءلون) (مأم خلأق) 
 جلذلك مل يقرأها أئد اث ات ايلل أال يف ال اذ. 
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ل اقيأة ا تأب متصألة وملا بقيت  لمة (ما) بعد ئأذف ألف أا علأق ئأرف وائأد وأروا يف رسأم املصأحل علأق أن ميم أا ا 
حبرف (عن) ين (ما) ملا ئذف ألف ا بقيت علق ئرف وائد جلش ه ئروف الت جأي، جلمأا  أان ئأرف اجلأر الأذي ق أم 
(ما) خمتوما بنون والتقت النون م  ميم (ما)، والعرب ينطقون ابلنون السا نة اليت بعأدها مأيم ميمأا ويأدغموهنا جي أا، جلمأا 

م علأأق  تابأأة ال لمأأة حمذوجأأة النأأون ا عأأا للنطأأق، ونظأأ ه قولأأه اعأأاا (مأأم خلأأق) وهأأو ئأأذجت النأأون يف النطأأق وأأر  رمس أأ
 اصطالح ئسن. 

والتساة : افاعم وئقيقة صيغة التفاعم افيد صدور مع  املأادة امل أتقة من أا مأن الفاعأم إا املفعأو  وصأدور م لأه مأن  
 وو قوهلم: ساء ، صع : سل ، قا  النابغة:           املفعو  إا الفاعم، وارد    ا إلجادة ا رر وقو  ما اشتقت منه

 أسا م عن سعد  وقد مر بعدنأا                      علق عرصات الدار س    وامم وقا  روي د بن     الطا ي:            
قأوة صأأدور الفعأم مأأن أيي أا الرا أأب املزوأي مطيتأأأه                      سأا م بأأ  أسأد مأأا هأذه الصأأوت ولأيء إلجأأادة   

الفاعم وو قأوهلم: عاجأاك هللا، وذلأك إمأا  نايأة أو قأاز وحمملأه يف اليأة علأق وأواز االئتمأاالت ال الثأة وذلأك مأن إرادة 
املع  ال نا ي م  املع  الصري(، أو من استعما  اللف  يف ئقيقته وقازه، و ال االعت أارين صأحي( يف ال أالم ال ليأغ جأال 

 ووه ملنعه. 
   
 

 4684صفحة : 
 
جيجأوز أن ا أون مسأتعملة يف ئقيقت أا أبن يسأل  بعضأ م بعضأا سأؤا  متطلأ  للعلأم يهنأم ئينئأذ مل يزالأوا يف شأك مأن   

 صحة ما أن ئوا به   استقر أمرهم علق اإلن ار. 
عنأه علأق طريقأة  وجيوز أن ا ون مستعملة يف اجملأاز الصأوري يتظأاهرون ابلسأؤا  وهأم موقنأون ابنتفأاء وقأو  مأا يتسأاءلون 

 استعما  جعم  مذر  يف قوله اعاا (مذر املناجقون أن انز  علي م سورة) جي ونون قصدوا ابلسؤا  االست زاء. 
وذهب املفسرون جريقني يف  لتا الطريقتني يأرو(  أم جريأق مأا ذهأب إليأه. والووأه محأم اليأة علأق  لتي مأا ين امل أر ني   

ابأأن ع أأاس  ملأأا نأأز  القأأرآن  انأأت قأأريش يتحأأدثون جيمأأا بيأأن م جمأأن م مصأأدق ومأأن م   أأانوا متفأأاواني يف الت أأذيب، جعأأن
 م ذب  . 

 وعن احلسن وقتادة م م قو  ابن ع اس، وقيم هو سؤا  است زاء أو اعجب وإمنا هم موقنون ابلت ذيب.  
سا له سؤاال عن ئا  آخر جلما التساة  احلقيقي جلن يسل  أئد من م غ ه عن بعض أئوا  هذا الن ل جيسل  املسؤو    

من أئوا  الن ل، إذ خيطر ل م وائد يف ذلك خاطر غ  الذي خطر لآلخر جيسل  سؤا  مست  ت، أو سؤا    أل عأم 
معتقده، أو ما يوصل به املحرب مذا الن ل  ما قا  بعض م ل عض (اجرت  علق هللا  ذاب أم به ونة) وقا  بعض آخر (أإذا  

 حروون) إا قوله (إن هذا إال أساط  ايولني).  نا ارااب وآابةان أإان مل
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وأمأأا التسأأاة  الصأأوري جأألن يسأأل  بعضأأ م بعضأأا عأأن هأأذا اخلأأرب سأأؤا  ي أأم واسأأت زاء جيقأأو  أئأأدهم: هأأم بلغأأك خأأرب  
ال عثف ويقو  له الخر: هم مسعت مأا قأا ف جأ طالق لفأ  التسأاة  ئقيقأي ينأه موضأو  مل أم الأك املسأاءلة وقصأدهم 

 ي بم ي مي. منه غ  ئقيق
واالستف ام صا يف قوله (عم يتساءلون) ليس استف اما ئقيقيا بم هو مستعمم يف الت ويق إا القي اخلرب وو قوله اعاا  

 (هم أن ئ م علق من انز  ال ياطني). 
 واملووه إليه االستف ام من ق يم خطاب غ  املعني.  
ني مرادا به امل ر ون ومل يس ق هلم ذ ر يف هذا ال أالم ول أن ذ أرهم وضم  يتساءلون جيوز أن ي ون ضم  مجاعة الغا   

مت أأرر يف القأأرآن جصأأاروا معأأروجني ابلقصأأد مأأن بعأأض ضأأما ره وإشأأارااه امل  مأأة،  الضأأم  يف قولأأه اعأأاا (ئأأىت اأأوارت 
جالضأم  ضأم   ابحلجاب)  يع  ال مس  ( ال إذا بلغت الرتاقي) (يع  الروح)، ج ن وعلت ال الم من ابب االلتفات

 مجاعة املحاط ني. 
وملا  ان االستف ام مستعمال يف غ  طلأب الف أم ئسأن اعقي أه ابجلأواب عنأه بقولأه (عأن الن أل العظأيم) ججوابأه مسأتعمم  

بياان ملأا أريأد ابالسأتف ام مأن اإلمجأا  لقصأد التفحأيم ج أني وانأب التفحأيم ونظأ ه قولأه اعأاا (هأم أن أئ م علأق مأن انأز  
 انز  علق  م أجاك أثيم)، ج لنه قيم هم يتساءلون عن الن ل العظيم ومنه قو  ئسان بن اثبت:          ال ياطني 

 ملن الدار أقفأرت بأمأعأان                      بني أعلق ال موك والصمأان   
رب، قيم مطلقا جي ون مرادجا للف  ذاك مع  ل  وفنة يف الدهر                      وئأق اأقألأب ايزمأأان والن ل: اخل3  

 اخلرب وهو الذي ور  عليه إطالق القاموس والصحاح واللسان. 
وقا  الراغب:  الن ل اخلرب ذو الفا دة العظيمة مصم به علم أو غل ة ظأن وال يقأا  للحأرب ن أل ئأىت يتضأمن هأذه ايشأياء  

ا إال علأق وأو مأا قأا  الراغأب جأال يقأا : للحأرب عأن ال الثة وي ون صادقا  اه. وهذا جرق ئسن وال أئسأب ال لغأاء وأرو 
ايمور املعتادة ن ل وذلأك مأا اأد  عليأه مأوارد اسأتعما  لفأ  الن أل يف  أالم ال لغأاء، وأئسأب أن الأذين أطلقأوا مرادجأة الن أل 

جملأاز املرسأم للحرب راعوا ما يق  يف بعض  الم النأاس مأن اسأام( اطأالق الن أل صعأ  مطلأق اخلأرب لضأرب مأن التلويأم أو ا
ابإلطأالق والتقييأد، ج  أر ذلأأك يف ال أالم   أرة عسأأر مع أا حتديأد مواقأأ  ال لمتأني ول أن أبلأأغ ال أالم ال يليأق خترجيأأه إال 
علأق أدق مواقأأ  االسأأتعما . واقأدم عنأأد قولأأه اعأاا (ولقأأد وأأاءك مأن ن أأل املرسأألني) يف سأورة اينعأأام وقولأأه (قأم هأأو ن أأل 

 عظيم أنتم عنه معرضون). 
لعظيم ئقيقته:     اجلسم ويسأتعار لرمأر امل أم ين أ يأة املعأ  اتحيأم ب أرب اجلسأم يف أهنأا اقأ  عنأد مأد رها  مأرأ  وا 

 اجلسم ال    يف مرأ  العني وشاعت هذه االستعارة ئىت ساوت احلقيقة. 
عظمأة أوصأا  وأهأوا ، جوصأل  ووصل (الن ل) ب( العظيم) هنا زايدة يف التنويه بأه ين  ونأه واردا مأن عأامل الغيأب زاده 

الن ل ابلعظيم ابعت ار ما وصل جيه من أئوا  ال عث يف ما نز  من آايت القرآن ق م هذا. ونظ ه قوله اعأاا (قأم هأو ن أل 
 عظيم أنتم عنه معرضون) يف سورة صل. 
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 4685صفحة : 

 
ق هللا عليأه وسألم بأه، وأو  ذلأك إن أاةه أبن والتعريل يف (الن ل) اعريل اجلنس جي مم  م ن أل عظأيم أن ألهم الرسأو  صأل  

القرآن  الم هللا، وما اضمنه القرآن من إبطا  ال رك، ومن إث ات بعث الناس يوم القيامأة، جمأا يأرو  عأن بعأض السألل 
 من اعيني ن ل خاص ممم علق التم يم. جعن ابن ع اس: هو القرآن، وعن قاهد وقتادة: هو ال عث يوم القيامة. 

سأأتدال  بقولأأه (أمل جنعأأم ايرا م أأادا) إا قولأأه (وونأأات ألفاجأأا) يأأد  داللأأة بينأأة علأأق أن املأأراد مأأن (الن أأل وسأأوق اال 
 العظيم) اإلن اء أبن هللا وائد ال شريك له. 

وضم  (هم جيه خمتلفون) جيري جيه الوو ان املتقدمان يف قوله (يتساءلون). واخأتالج م يف الن أل اخأتالج م جيمأا يصأفونه   
ه،  قو  بعض م (إن هذا إال أساط  ايولأني) وقأو  بعضأ م: هأذا  أالم قنأون، وقأو  بعضأ م: هأذا  أذب، وبعضأ م: ب

هذا سحر، وهم أيضا خمتلفون يف مرااب إن اره. جمن م من يقط  ان ار ال عث م م الذين ئ ق هللا عن م بقولأه (وقأا  
زق إن أأم لفأي خلأأق وديأأد اجأرت  علأأق هللا  أذاب أم بأأه ونأأة)، الأذين  فأأروا هأم نأأدل م علأق روأأم ين أأئ م إذا مأزقتم  أأم بأ

ومن م من ي  ون جيه  الذين ئ ق هللا عن م بقوله (قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إال ظنا وما ون صسأتيقنني) علأق 
 أئد التفس ين. 

لتفيأأأد اجلملأأأة االمسيأأأة أن ووأأأيء ابجلملأأأة االمسيأأأة يف صأأألة املوصأأأو  دون أن يقأأأو : الأأأذي خيتلفأأأون جيأأأه أو وأأأو ذلأأأك،  
 االختالف يف أمر هذا الن ل متم ن من م ودا م جي م لداللة اجلملة االمسية علق الدوام وال  ات. 

واقأأدمي (عنأأه) علأأق (معرضأأون) لالهتمأأام ابجملأأرور ولإلشأأعار أبن االخأأتالف مأأا  أأان مأأن ئقأأه أن يتعلأأق بأأه، مأأ  مأأا يف  
 التقدمي من الرعاية علق الفاصلة. 

[) ( أأال) ئأأرف رد  وإبطأأا  ل أأيء يسأأ قه غال أأا يف ال أأالم يقتضأأي رد  املنسأأوب إليأأه وإبطأأا  مأأا 4سأأيعلمون  ( أأال 
نسأأب إليأأه، وهأأو هنأأا رد  للأأذين يتسأأاءلون عأأن الن أأل العظأأيم الأأذي هأأم جيأأه خمتلفأأون علأأق مأأا متملأأه التسأأاة  مأأن املعأأاين 

 وم للسامعني. املتقدمة، وإبطا  ملا اضمنته مجلة (يتساءلون) من اساة  معل
 جموق  اجلملة موق  اجلواب عن السؤا  ولذلك جصلت ومل اعطل ين ذلك طريقة السؤا  واجلواب.  
 وال الم وإن  ان إخ ارا عن م ج هنم املقصودون به جالرد  مووه إلي م مذا االعت ار.  
أرادوا بأأه االسأأت زاء وإن أأار الوقأأو ،  واملعأأ : إبطأأا  االخأأتالف يف ذلأأك الن أأل وإن أأار التسأأاة  عنأأه ذلأأك التسأأاة  الأأذي 

 وذلك ي  ت وقو  ما واء به الن ل وأنه ئق ين إبطا  إن ار وقوعه يفضي إا إث ات وقوعه. 
والغالب يف استعما  ( أال) أن اعقأب ب أالم ي أني مأا أمجلتأه مأن الأرد  واإلبطأا  جلأذلك عق أت هنأا بقولأه (سأيعلمون)  

أهنم سيوقنون بوقوعه ويعأاق ون علأق إن أاره، ج مأا علمأان مصأالن هلأم بعأد املأوت:  وهو زايدة يف إبطا   الم م بتحقيق
 علم حبق وقو  ال عث، وعلم يف العقاب عليه. 
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ولذلك ئذف مفعو  (سيعلمون) ليعم املعلومني ج هنم عند املوت يرون ما سيص ون إليه جقد واء يف احلديث الصحي(   
مقعدك ئىت ا عث  ، ويف احلديث  القرب روضة مأن رايا اجلنأة أو ئفأرة مأن ئفأر إن ال اجر ير  مقعده جيقا  له: هذا 

النار  ، وذلك من م اهد روح املق أور وهأي مأن امل اشأفات الروئيأة وجسأر مأا قولأه اعأاا (لأرتون اجلحأيم   لرتوهنأا عأني 
 اليقني). 

وقأأد وقأأ  أت يأأده حبأأرف االسأأتق ا  الأأذي جتضأأمن هأأذا اإلبطأأا  ومأأا بعأأده إعالمأأا أبن يأأوم ال عأأث واقأأ ، واضأأمن وعيأأدا  
 شلنه إجادة اقريب املستق م. 

ومأأن حماسأأن هأأذا ايسأألوب يف الوعيأأد أن جيأأه إي امأأا أبهنأأم سأأيعلمون وأأواب سأأؤاهلم الأأذي أرادوا بأأه اإلئالأأة والأأت  م،  
 وصوروه يف صورة طلب اجلواب ج ذا اجلواب من ابب قو  الناس: اجلواب ما ار  ال ما اسم . 

 [)  5 ال سيعلمون (    
 

 4686صفحة : 
 
اراقاء يف الوعيد والت ديد ج ن ( ) ملا عطفت اجلملة ج ي للرتايب الرايب، وهأو أن مأدلو  اجلملأة الأيت بعأدها أرقأق را أة   

يف الغأأرا مأأن مضأأمون اجلملأأة الأأيت ق ل أأا، وملأأا  انأأت اجلملأأة الأأيت بعأأد ( ) م أأم اجلملأأة الأأيت ق أأم ( ) اعأأني أن ي أأون 
ن اجلملأأة الأأيت بعأأد ( ) أرقأأق دروأأة مأأن مضأأمون نظ هأأا. ومعأأ  اراقأأاء الرا أأة أن مضأأمون مأأا بعأأد ( ) أقأأو  مأأن مضأأمو 

مضمون اجلملة اليت ق م ( )، وهذا املضمون هو الوعيد، جلما أستفيد حتقيق وقو  املتوعد به صا أجاده التو يأد اللفظأي إذ 
اعني انصراف مع  اراقأاء را أة معأ  اجلملأة ال انيأة هأو أن املتوعأد بأه ال أاين  اجلملة اليت بعد ( ) أ دت اجلملة اليت ق ل ا

 أعظم با مس ون. 
 وضم  (سيعلمون) يف املوضوعني جيري علق وو ما اقدم يف ضم  (يتساءلون) وضم  (جيه خمتلفون).  
أصأنام م وإث أات إعأادة خلأق أوسأام م، [) ملا  أان أعظأم ن أل وأاءهم بأه القأرآن إبطأا  إهليأة 6(أمل جنعم ايرا م ادا  

وهم ايصالن اللذان أاثرا ا ذي  م أبنه من عند هللا وأتل  م علق رسو  هللا صلق هللا عليأه وسألم واأروجي م ا ذي أه، وأاء 
 هذا االستئناف بياان إلمجا  قوله (عن الن ل العظيم الذي هم جيه خمتلفون). 

 م  ان ميقاات). وسيجيء بعده ا ملته بقوله (إن يوم الفص 
ومجأأ  هللا هلأأم يف هأأذه الايت لالسأأتدال  علأأق الوئدانيأأة ابالنفأأراد ابخللأأق. وعلأأق إم أأان إعأأادة ايوسأأاد لل عأأث بعأأد   

 ال لق أبهنا ال ا لغ م لغ أجياد املحلوقات العظيمة. 
 ول ون اجلملة يف موق  الدليم مل اعطل علق ما ق ل ا.  
وهأم املووأه إلأي م االسأتف ام ج أو مأن ق يأم االلتفأات ين اوويأه ال أالم يف قأوة ضأم  وال الم مووه إا من ري ال عأث  

 املحاطب بدليم عطل (وخلقنا م أزواوا) عليه. 
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واالسأتف ام يف (أمل جنعأأم) اقريأأري وهأأو اقريأأر علأأق النفأأي  مأأا هأأو غالأأب صأأيغ االسأأتف ام التقريأأري أن ي أأون بعأأده نفأأي  
نفأي  اإلعأذار للمقأرر إن  أان يريأد أن ين أر وإمنأا املقصأود التقريأر بوقأو  وعأم ايرا واي  ر  ونه حبرف (مل)، وذلأك ال

 م ادا ال بنفيه حبرف النفي جملرد أت يد مع  التقرير. 
جأاملع : أوعلنأا ايرا م أأادا ولأذلك سأأيعطل عليأه (وخلقنأأا م أزواوأا) واقأأدم عنأد قولأأه اعأاا (أمل أقأأم ل أم إين أعلأأم  

ا) يف سأأأورة ال قأأأرة. وال يسأأأع م إال اإلقأأأرار بأأأه قأأأا  اعأأأاا (ولأأأئن سأأأللت م مأأأن خلأأأق السأأأماوات غيأأأب السأأأماوات واير 
وايرا ليقأولن هللا)، وئاصأأم االسأأتدال  ابخللأق ايو  ملحلوقأأات عظيمأأة أنأه يأأد  علأأق إم أان اخللأأق ال أأاين ملحلوقأأات 

الناس) (أي) ال اين (ول ن أ  ر الناس ال هي دون املحلوقات ايوا قا  اعاا (خللق السماوات وايرا أ رب من خلق 
 يعلمون). 

ووعم ايرا: خلق ا علق الك احلالة ين  وهنا م ادا أمر ئاصم جي ا من ابتداء خلق ا ومن أزمان ئصأو  ذلأك هلأا  
 من ق م خلق اإلنسان ال يعلمه إال هللا. 

 واملع : أنه خلق ا يف ئا  أهنا  امل اد جال الم ا  يه بليغ.  
تع   ب(جنعم) دون:  لق، ين  وهنا م ادا ئالة من أئواهلا عند خلق ا أو بعده خبالف جعم اخللق ج نه يتعد  إا وال 

 الذات غال ا أو إا الوصل املقوم للذات وو(الذي خلق املوت واحلياة). 
ي به للم الغة. ويف القاموس: إن وامل اد: ب سر امليم الفرا  املم د املوطلف وزنة الفعا  جيه اد  علق أن أصله مصدر مس 

امل أأأاد يأأأراد يف امل أأأد الأأأذي جيعأأأم للصأأأيب. وعلأأأق  أأأم ج أأأو ا أأأ يه لأأأررا بأأأه إذ وعأأأم سأأأطح ا ميسأأأرا للجلأأأوس علي أأأا 
واالضطجا  وابيئر  امل ي، وذلك دليم علق إبدا  اخللق والتيس  علق الناس، ج و استدال  يتضمن امتناان ويف ذلك 

 اعاا إذ وعم ايرا مال مة للمحلوقات اليت علي ا ج ن الذي صن  هأذا الصأن  ال يعجأزه أن االمتنان إشعار حب مة هللا
 خيلق ايوسام مرة اثنية بعد بالها. 

والغأرا مأن االمتنأان هنأا اأذ  هم بفضأم هللا لعل أم أن يرعأوا عأن امل أابرة ويقل أوا علأق النظأر جيمأا يأدعوهم إليأه الرسأأو   
 ا عن هللا اعاا. صلق هللا عليه وسلم ا ليغ

ومناس ة ابتداء االستدال  علق إم ان ال عث خبلق ايرا أن ال عث هو إخراج أهم احل أر مأن ايرا ج انأت ايرا  
 أس ق شيء إا ذهن السام  عند اخلوا يف أمر ال عث، أي بعث أهم الق ور. 

لذلك مل يتعأرا إليأه بعأد عنأد التعأرا ووعم ايرا م ادا يتضمن االستدال  أبصم خلق ايرا علق طريقة اإلجياز و  
 خللق السماوات. 

 [)  7(واجل ا  أواتدا  
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عطل علق (ايرا م ادا) جالواو عاطفة (اجل ا ) علق (ايرا)، وعاطفأة (أواتدا) علأق (م أادا)، وهأذا مأن العطأل   
  ين ئرف العطل قا م مقام العامم. علق معمويل عامم وائد وهو وارد يف ال الم الفصي( ووا ز ابافاق النحويني

وايواتد: مج  واد بفت( الواو و سر امل ناة الفوقية. والواد: عود غلي  شيئا، أسفله أدق من أعاله يدق يف ايرا لت د  
ل ليأغ به أطناب اخليمة وللحيمة أواتد    ة علق قدر ااسأا  دا ريأا. واإلخ أار عأن اجل أا  أبهنأا أواتد علأق طريقأة الت أ يه ا

 أي  ايواتد. 
ومناسأأ ة ذ أأر اجل أأا  دعأأا إلي أأا ذ أأر ايرا وا أأ ي  ا ابمل أأاد الأأذي ي أأون داخأأم ال يأأت جلمأأا  أأان ال يأأت مأأن شأألنه أن  

خيطر ب ا  السأام  مأن ذ أر امل أاد  انأت ايرا م أ  ة ابل يأت علأق طريقأة امل نيأة ج أ  ت و أا  ايرا أبواتد ال يأت 
 وم اده وأواتده.  ختييال لررا م  و اهلا ابل يت

وأيضا ج ن   أرة اجل أا  الناائأة علأق ووأه ايرا قأد خيطأر يف ايذهأان أهنأا ال اناسأب وعأم ايرا م أادا ج أان ا أ يه   
اجل ا  ابيواتد مستملحا صنزلة ئسن االعتذار، جيجوز أن ا ون اجل ا  م   ة ابيواتد يف قرد الصورة مأ  هأذا التحييأم  

ما الرماح. وجيوز أن ا ون اجل ا  م   ة أبواتد اخليمة يف أهنا ا د اخليمأة مأن أن اقلع أا الأرايح  قوهلم: رأيت أسودا غا
أو ازلزهلأأأا أبن ي أأأون يف خلأأأق اجل أأأا  لأأأررا ئ مأأأة لتعأأأديم سأأأ ( ايرا يف ال أأأرة اهلوا يأأأة إذ نتأأأو اجل أأأا  علأأأق ال أأأرة 

   اياره ئىت ا ون ئر ة ايرا يف  رة اهلواء غ  سريعة. ايرضية جيعل ا ا سر ايار ال رة اهلوا ية احمليطة ابيرا جيعتد
علق أن غالب س ان ايرا وخاصة العرب هلم مناج  مجة يف اجل ا  جمن ا مسايم ايدوية، وقرارات املياه يف سفوئ ا،  

ذ أر اجل أا  ومراعي أنعام م، ومستعصم م يف اخلأوف، ومراقأب الطأرق املؤديأة إا دايرهأم إذا طرق أا العأدو. ولأذلك   أر 
 م  ذ ر ايرا. 

 ج انت مجلة (واجل ا  أواتدا) إدماوا معرتضا بني مجلة (أمل جنعم ايرا م ادا) ومجلة (وخلقنا م أزواوا).  
[) معطأأوف علأأق التقريأأر الأأذي يف قولأأه (أمل جنعأأم ايرا م أأادا). والتقأأدير: وأخلقنأأا م أزواوأأا، 8(وخلقنأأا م أزواوأأا  

 ه إذ املقرر عليه هو وقو  اخللق جلذلك مل يقم: أمل  لق م أزواوا. ج ان التقرير هنا علق أصل
وعرب هنا بفعم اخللق دون اجلعم ينه ا وين ذوايأم ج أو أدق مأن اجلعأم. وضأم  اخلطأاب للم أر ني الأذين ووأه إلأي م  

 التقرير بقوله (أمل جنعم ايرا م ادا)، وهو التفات من طريق الغي ة إا طريق اخلطاب. 
عطأأوف عليأأه وإن  أأان جعأأال مضأأارعا جأأدخو  (مل) عليأأه صأأ ه يف معأأ  املاضأأي ملأأا هأأو مقأأرر مأأن أن (مل) اقلأأب معأأ  وامل 

املضار  إا املاضي جلذلك ئسن عطل (خلقنا م) علق (أمل جنعم ايرا م ادا واجل ا  أواتدا) وال م اقرير علق شيء 
 مضق. 

ملعطأأوف هأأو عليأأه ين صأأيغة املضأأار  اسأأتعمم لقصأأد استحضأأار وإمنأأا عأأد  عأأن أن ي أأون الفعأأم جعأأال مضأأارعا م أأم ا 
الصأأورة للفعأأم  مأأا يف قولأأه اعأأاا (جت أأ  سأأحااب)، جاإلايأأان ابملضأأار  يف (أمل جنعأأم ايرا م أأادا) يفيأأد اسأأتدعاء إعمأأا  

دهم ص أاهديا النظر يف خلق ايرا واجل ا  إذ هي مر يات هلم. واي  أر أن يغفأم النأاظرون عأن التلمأم يف دقا ق أا لتعأو 
من ق م سن التف ر، ج ن ايرا حتت أقدام م ال ي ادون ينظرون جي ا بلأه أن يتف أروا يف صأنع ا، واجل أا  ي أغل م عأن 
التف أأر يف صأأنع ا شأأغل م بتج أأم صأأعودها والسأأ  يف وعرهأأا وئراسأأة سأأوا م م مأأن أن اضأأم شأأعاما وصأأرف النظأأر إا 
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إا مراق  أأا، جأألوثر الفعأم املضأأار  مأأ  ذ أأر املصأنوعات احلريأأة بدقأأة التلمأأم  مسأالك العأأدو وعنأأد االعأأتالء وعنأد االعأأتالء
 واستحالص االستدال  لي ون إقرارهم با قرروا به علق بص ة جال جيدوا إا اإلن ار س يال. 

وويء بفعأم املضأي يف قولأه (وخلقنأا م أزواوأا) ومأا بعأده ين مفاعيأم جعأم (خلقنأا) ومأا عطأل عليأه ليسأت م أاهدة  
 هلم. 
   
 

 4688صفحة : 
 
وذ ر هلم من املصنوعات ما هو شديد االاصا  ابلناس من ايشياء اليت اتوارد أئواهلا علق مدر ايم دواما، ج قرارهم ما   

أيسأر ين داللت أأا قري أأة مأأن ال أأدي ي. وقأأد أعقأأب االسأتدال  خبلأأق ايرا وو اهلأأا ابالسأأتدال  خبلأأق النأأاس للجمأأ  بأأني 
خللق وبني الداللة علق إم ان إعاديم، والدليم يف خلق الناس علق اإلبدا  العظيم الأذي اخللأق ال أاين مأن إث ات التفرد اب

نوعأأه أم أأن يف نفأأوس املسأأتد  علأأي م قأأا  اعأأاا (ويف أنفسأأ م أجأأال ا صأأرون). وللمناسأأ ة الأأيت قأأدمنا ذ رهأأا يف اوويأأه 
النأاس لل عأث ج أذلك اأ  ابالسأتدال  خبلأق النأاس ايو   االبتداء خبلأق ايرا يف االسأتدال  ج أي أن مأن ايرا خيأرج

يهنم الذين سيعاد خلق م يوم ال عث وهم الذين خيروون من ايرا، ويف هذا املع  واء قوله اعاا (ويقو  اإلنسان أإذا 
 ما مت لسوف أخرج ئيا أو ال يذ ر اإلنسان أان خلقناه من ق م ومل يك شيئا). 

حلأأا  مأأن ضأأم  اخلطأأاب يف (خلقنأأا م) ين املقصأأود االسأأتدال  خبلأأق النأأاس وب أأون النأأاس وانتصأأب (أزواوأأا) علأأق ا 
أزواوأأا، جلمأأا  أأان املناسأأب لفعأأم خلقنأأا أن يتعأأد  إا الأأذوات وأأيء صفعولأأه ضأأم  ذوات النأأاس، وملأأا  أأان املناسأأب 

ا م)، ولو صرح له بفعم لقيم: ل وهنم أزواوا أن يساق مساق أجياد ايئوا  ويء به ئاال من ضم  اخلطاب يف (خلقن
وخلقنأأا م ووعلنأأا م أزواوأأا، علأأق وأأو مأأا اقأأدم يف قولأأأه (أمل جنعأأم ايرا م أأادا) وبأأا أييت مأأن قولأأه (ووعلنأأا نأأأوم م 

 س اات). 
وايزواج: مج  زوج وهو اسم للعدد الذي ي رر الوائد ا ريرة وائدة وقأد وصأل بأه  مأا يوصأل أبمسأاء العأدد يف وأو   

ئأىت إذا سألحا مجأاد  سأتة   غلأب الأزواج علأق  أم مأن الأذ ر وأن أاه مأن اإلنسأان واحليأوان، جقولأه (أزواوأا) قو  ل يأد: 
أجاد أن ي ون الذ ر زووا لرن ق والع س، جالذ ر زوج ين اه واين ق زوج لذ رها، واقدم ذلك عند قوله اعاا (وقلنأا اي 

 آدم اس ن أنت وزووك اجلنة) يف سورة ال قرة. 
قوله (وخلقنا م أزواوا) إهاء إا ما يف ذلك اخللق من ئ مة إجياد قوة التناسم من اقرتان الذ ر ابين ق وهو منأاط ويف  

اإلهاء إا االستدال  علق إم ان إعادة ايوساد ج ن القادر علق إجياد هأذا الت أوين العجيأب ابتأداء بقأوة التناسأم قأادر 
  علق أجياد م له ص م الك الدقة أو أدق.

وجيه استدال  علق عظيم قأدرة هللا وئ متأه، وامتنأان علأق النأاس أبنأه خلق أم، وأنأه خلق أم حبالأة لعأم ل أم وائأد مأن  
الصأأنفني مأأا يصأأل( ين ي أأون لأأه زووأأا ليحصأأم التعأأاون والت أأارك يف اينأأس والتأأنعم، قأأا  اعأأاا (ووعأأم من أأا زوو أأا 
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لقنأا) بضأأم  النأأاس. ووعأم (أزواوأأا) ئأأاال منأه ليحصأأم بأأذلك ليسأ ن إلي أأا) ولأذلك صأأيغ هأأذا التقريأر بتعليأأق جعأأم (خ
 االعت ار ب ال ايمرين دون أن يقا : وخلقنا ل م أزواوا. 

ويف ذلك محم هلم علق ال  ر ابإلق ا  علق النظر جيمأا بلأغ إلأي م عأن هللا الأذي أسأعف م مأذه الأنعم علأق لسأان رسأو   
عن ق و  الدعوة اإلسأالمية وم أابريم جيمأا بلغ أم مأن ذلأك  فأران لنعمأة  هللا صلق هللا عليه وسلم واعريض أبن إعراض م

 واهب النعم. 
[) انتقم من االستدال  خبلق الناس إا االسأتدال  أبئأواهلم وخأص من أا احلالأة الأيت هأي أقأو  9(ووعلنا نوم م س اات  

مأأن ال أأعور صأأا جي أا مأأن العأأربة ين اأأدب   أئأواهلم املعروجأأة شأأ  ا ابملأوت الأأذي يعق أأه ال عأأث وهأي ئالأأة مت أأررة ال خيلأون
 نظام النوم وما يطرأ عليه من اليقظة أش ه ئا  حبا  املوت وما يعق ه من ال عث. 

وأوثأأر جعأأم (وعلنأأا( ين النأأوم  يفيأأة يناسأأ  ا جعأأم اجلعأأم ال جعأأم اخللأأق املناسأأب للأأذوات  مأأا اقأأدم يف قولأأه (أمل جنعأأم  
 الليم ل اسا ووعلنا الن ار معاشا). ايرا م ادا) و ذلك قوله (ووعلنا 

ج ضاجة نوم إا ضأم  املحأاط ني ليسأت للتقييأد إلخأراج نأوم غأ  اإلنسأان جأ ن نأوم احليأوان  لأه سأ ات، ول أن اإلضأاجة  
لأأزايدة التن يأأه لالسأأتدال ، أي أن دليأأم ال عأأث قأأا م بأأني يف النأأوم الأأذي هأأو مأأن أئأأوال م، وأيضأأا ين يف وصأأفه بسأأ ات 

 االمتنان خاص مم قا  اعاا (هو الذي وعم ل م الليم لتس نوا جيه). امتناان، و 
والس ات: بضم السني وختفيل ال اء أسم مصدر صع  الس ت، أي القط ، أي وعلناه ل م قطعا لعمم اجلسد حبيث ال  

 أو افسأ  وإمنأا أوثأر لفأ  بد لل دن منه، وإا هأذا أشأار ابأن االعأرايب وابأن قتي أة إذ وعأال املعأ : ووعلنأا نأوم م رائأة، ج
 (س ات) ملا جيه من اإلشعار ابلقط  عن العمم ليقابله قوله بعده (ووعلنا الن ار معاشا)  ما سيليت. 

   
 

 4689صفحة : 
 
ويطلق الس ات علق النأوم اخلفيأل، ولأيس مأرادا يف هأذه اليأة إذ ال يسأتقيم أن ي أون املعأ : ووعلنأا نأوم م نومأا، وال   

 نوما خفيفا. 
ويف افس  الفحر: طعن بعض املالئأدة يف هأذه اليأة جقأالوا: السأ ات هأو النأوم جأاملع : ووعلنأا نأوم م نومأا. وأخأذ يف  

أتويل ا وووها ثالثة من أقوا  املفسرين ال يستقيم من ا إال ما قاله ابن ايعرايب أن الس ات القط   ما قا  اعاا (من إله 
 ) وهو املع  ايصلي لتصاريل مادة س ت. غ  هللا أياي م بليم اس نون جيه

وأن ر أبن اين اري وابن سيده أن ي ون جعم س ت صع  اسرتاح، أي ليس مع  اللف ، جمن جسأر السأ ات ابلرائأة أراد  
 افس  ئاصم املع . 

ه يف هنأارهم جأاه ويف هذا امتنان علق الناس خبلق نظام النوم جي م لتحصم هلم رائة من أاعأاب العمأم الأذي ي أدئون لأ 
اعأاا وعأأم النأوم ئاصأأال لإلنسأان بأأدون اختيأاره، جأأالنوم يلجأئ اإلنسأأان إا قطأ  العمأأم لتحصأم رائأأة جملموعأه اهلصأأيب 
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الذي ر نه يف الدماد، ج تلك الرائة يستجد العصب قواه اليت أوهن ا عمم احلواس وئر ات ايعضاء وأعماهلا، حبيأث لأو 
لأه مأن أن يغل أه النأوم وذلأك لطأل ابإلنسأان حبيأث مصأم لأه مأا بأه منفعأة مدار أه قسأرا  اعلقت رغ ة أئد ابلس ر ال بأد

 عليه لئال يت اون به، ولذلك قيم: إن أقم الناس نوما أقصرهم عمرا و ذلك احليوان. 
يئأة لت يأل [)  من إ ام االستدال  الذي ق له وما جيه من املنأة ين  أون الليأم ل اسأا ئالأة م 10(ووعلنا الليم ل اسا   

النوم ومعينة علأق هنا أه واالنتفأا  بأه ين الليأم ظلمأة عارضأة يف اجلأو مأن مزايلأة ضأوء ال أمس عأن وأزء مأن  أرة ايرا 
وبتلك الظلمة حتتجب املر يات عن اإلبصار جيعسر امل ي والعمم وال أغم ويأنحط الن أاط جتت يأل ايعصأاب للحمأو    

ت العجي ة، جال ورم  أان نظأام الليأم آيأة علأق انفأراد هللا اعأاا ابخللأق وبأدي  يغ اها النوم جيحصم الس ات مذه املقدما
 اقديره. 

و ان دليال علق أن إعادة ايوسام بعأد الفنأاء غأ  متعأذرة عليأه اعأاا جلأو أتمأم املن أرون جي أا لعلمأوا أن هللا قأادر علأق  
تنأان علأي م مأذا النظأام الأذي جيأه اللطأل مأم ورائأة ال عث جلما  ذبوا خرب الرسو  صلق هللا عليه وسلم به، ويف ذلك ام

ئيأايم لأأو قأأدروه ئأأق قأأدره ل أأ روه ومأأا أشأأر وا، ج أأان اأأذ ر ئالأأة الليأأم سأأري  اخلطأأورة ابيذهأأان عنأأد ذ أأر ئالأأة النأأوم 
 ج ان ذ ر النوم مناس ة لالنتقا  إا االستدال  حبالة الليم علق ئسب أج ام السامعني. 

 ل اسا موم ئو  وصل ئالة خاصة ابلليم عرب عن ا ابلل اس.  واملع  من وعم الليم 
جيجأأوز أن ي أأون الل أأاس حممأأوال علأأق معأأ  االسأأم وهأأو امل أأ ور يف إطالقأأه، أي مأأا يل سأأه اإلنسأأان مأأن ال يأأاب جي أأون  

يجأأوز أن وصأأل الليأأم بأأه علأأق اقأأدير  أأاف الت أأ يه علأأق طريقأأة الت أأ يه ال ليأأغ، أي وعلنأأا الليأأم لإلنسأأان  الل أأاس لأأه، ج
ي ون ووه ال  ه هو التغ ية. وحتته ثالثة معان: أئدها: أن الليم سأاار لإلنسأان  مأا يسأرته الل أاس، جاإلنسأان يف الليأم 
خيتلأأأي ب أأأؤونه الأأأيت ال يرا   أأأا يف الن أأأار ينأأأه ال مأأأب أن اراهأأأا ايبصأأأار، ويف ذلأأأك اعأأأريض ابطأأأا  أصأأأم مأأأن أصأأأو  

د اجملوس وهم الذين يعتقدون أن املحلوقات  ل ا مصنوعة من أصألني أي إهلأني: الدهريني أن الليم رب الظلمة وهو معتق
إلأأه النأأور وهأأو صأأان  اخلأأ ، وإلأأه الظلمأأة وهأأو صأأان  ال أأر. ويقأأا  هلأأم ال نويأأة يهنأأم أث تأأوا إهلأأني اثنأأني، وهأأم جأأرق خمتلفأأة 

اسأمق املانويأة نسأ ة إا روأم يقأا  لأه املذاهب يف اقرير  يفية ئدوث العامل عن ذينك ايصلني، وأش ر هذه الفرق جرقة 
(مأاين) جارسأأي ق أأم اإلسأالم، وجرقأأة اسأأمق مزد يأة نسأأ ة إا روأأم يقأا  لأأه (مأأزدك) جارسأي ق أأم اإلسأأالم. وقأد أخأأذ أبأأو 

 الطيب مع  هذا التعريض بقوله:          
  ال أاين مأن معنيأي ووأه ال أ ه ابلل أاس: و م لظالم الليم عندك من يد                      خترب أن املانوية اأ أذب املع  

أنأه امل أامة يف الرجأق ابلالبأس واملالءمأة لرائتأه، جلمأا  أان الليأأم رائأة لإلنسأان و أان حميطأا جبميأ  ئواسأه وأعصأابه شأأ ه 
 ابلل اس يف ذلك. ونسب قمم هذا املع  إا سعيد بن و   السدي وقتادة إذ جسروا (س اات) س نا. 
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املعأ  ال الأث: أن ووأه ال أ ه ابلل أاس هأأو الوقايأة، جالليأم يقأي اإلنسأان مأأن ايخطأار واالعتأداء عليأه، ج أان العأأرب ال   
يغ  بعض م علق بعأض يف الليأم وإمنأا اقأ  الغأارة صأ ائا ولأذلك إذا غأ  علأي م يصأر  الروأم بقومأه بقولأه: اي صأ ائاه. 

سا علق الرىب انظورة علق ما عسق أن يطأرق م مأن ايعأداء يقيمونأه هنأارا جأ ذا ويقا ، ص ح م العدو. و انوا إذ أقاموا ئر 
 أظلم الليم نز  احلرس،  ما قا  ل يد يذ ر ذلك ويذ ر جرسه:          

 ئىت إذا ألقت يدا يف  أاجأر                      وأون عورات ال غور ظالم ا   
[) ملأا ذ أر 11ورداء مصر دوهنأا ورام أا (ووعلنأا الن أار معاشأا      أس لت وانتص ت  جذ  منيفة                   

خلق نظام الليم قوبم خبلق نظام الن ار، جالن ار: الزمان الذي ي ون جيأه ضأوء ال أمس منت أرا علأق وأزء   أ  مأن ال أرة 
تجابأه جأوق ايرا، ايرضية. وجيه عربة بدقة الصن  وإئ امه إذ وعم نظامان خمتلفان من ؤ ا سأطو  نأور ال أمس وائ

و أا نعمتأان لل  أر خمتلفتأان يف ايسأ اب والاثرف جنعمأة الليأأم راوعأة إا الرائأة واهلأدوء، ونعمأة الن أار راوعأة إا العمأأم 
والسعي، ين الن ار يعقب الليم جي ون اإلنسان قد استجد رائته واسأتعاد ن أاطه ويأتم ن مأن خمتلأل ايعمأا  بسأ ب 

 إبصار ال حوص والطرق. 
وملا  ان معظم العمم يف الن ار يوم املعا  أخرب عن الن ار أبنه معأا  وقأد أشأعر ذ أر الن أار بعأد ذ أر  أم مأن النأوم  

والليأأم صالئظأأة أن الن أأار ابتأأداء وقأأت اليقظأأة الأأيت هأأي ضأأد النأأوم جصأأارت مقابلت مأأا ابلن أأار يف اقأأدير: ووعلنأأا الن أأار 
عليأه املقابلأأة، وبأذلك ئصأأم بأأني اجلمأم الأأ الث مطابقتأان مأأن احملسأأنات واليقظأة جيأأه معاشأا، جفأأي ال أالم ا تفأأاء دلأأت 

 ال ديعة لفظا وضمنا. 
واملعأأا : يطلأأق مصأأدر عأأا  إذا ئيأأي، جاملعأأا : احليأأاة ويطلأأق امسأأا ملأأا بأأه عأأيش اإلنسأأان مأأن طعأأام وشأأراب علأأق غأأ   

 قياس. 
شأأ  ت اليقظأأة جيأأه احليأأاة، أو ي أأون املعأأ  ووعلنأأا  واملعنيأأان صأأاحلان لآليأأة إذ ي أأون املعأأ : ووعلنأأا الن أأار ئيأأاة ل أأم،  

الن ار معي ة ل م، واإلخ ار عنه أبنه معي ة قاز أيضا بعالقة الس  ية ين الن ار سأ ب للعمأم الأذي هأو سأ ب حلصأو  
لتسأ نوا املعي ة وذلك يقابم وعم الليم س اات صع  االنقطا  عن العمم، قا  اعاا (ومن رمحته وعم ل م الليم والن ار 

 جيه ولت تغوا من جضله). 
 جفي مقابلة الس ات ابملعا  علق هذين االعت ارين مطابقتان من احملسنات.  
[) انسب بعد ذ أر الليأم واهنأار و أا مأن مظأاهر ايجأق املسأمق مسأاء أن يت أ  ذلأك ومأا 12(وبنينا جوق م س عا شدادا  

 ة. س قه من خلق العامل السفلي بذ ر خلق العوامل العلوي
وال ناء: وعم اجلاعم أو صن  الصان  بيتا أو قصرا من ئجارة وطني أو مأن أثأواب، أو مأن أدم علأق ووأه ايرا، وهأو  

مصدر ب  ج يت املدر م  ، واخليمة م نية، والطأراف والق أة مأن ايدم م نيأان. وال نأاء يسأتلزم اإلعأالء علأق ايرا جلأيس 
 ناء. قا  الفرزدق:          احلفر بناء وال نقر الصحور يف اجل ا  ب

 إن الذي مسك السماء ب  لنا                      بيتنا دعا مه أعز وأطأو  جذ ر الدعا م وهي من أوزاء اخليمة.   
 واستع  جعم (بنينا) يف هذه الية ملع : خلقنا ما هو عا  جوق الناس، ين ا وينه عاليا ي  ه ال ناء.  
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 م) إهاء إا ووه ال  ه يف إطالق جعم (بنينا) وليس ذلك لريدا لالستعارة ين الفوقيأة ال ختأتص ولذلك  ان قوله (جوق 
 ابمل نيات، م  ما جيه من ان يه النفوس لالعت ار والنظر يف الك الس   ال داد. 

ا م يف اجلاريأة)، واملراد ابلس   ال داد: السماوات، ج أو مأن ذ أر الصأفة وئأذف املوصأوف للعلأم بأه  قولأه اعأاا (محلنأ 
 ولذلك واء الوصل ابسم العدد املؤنث إذ التقدير: س   مساوات. 

جيجوز أن يراد ابلسأ   ال وا أب السأ عة امل أ ورة بأني النأاس يومئأذ وهأي: زئأم، وامل أرتي، واملأريخ، وال أمس، والزهأرة،  
بعض ا ب عض ئني مو  بينأه وبأني وعطارد، والقمر. وهذا اراي  ا حبسب ارافا  بعض ا جوق بعض صا د  عليه خسوف 

 ضوء ال مس اليت ا تسب بقية ال وا ب النور من شعا  ال مس. 
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وهذا احملمم هو ايظ ر ين العربة ما أظفأر ين املحأاط ني ال يأرون السأماوات السأ   ويأرون هأذه السأيارات ويع أدوهنا   

فلأك مأأن بعأد. وهأأي  سأتورن  و  ن تأون  و  أورانأأوس  وهأي يف علأأم هللا دون غ هأا مأن السأأيارات الأيت ا ت أأف ا علمأاء ال
 اعاا ال حمالة لقوله (أال يعلم من خلق) وأن هللا ال يقو  إال ئقا وصدقا ويقرب للناس املعاين بقدر أج ام م رمحة مم. 

ه اتبعأة حلر أة ايرا إال جلما ايرا جقد عدت أخ ا يف ال وا أب السأيارة وئأذف القمأر مأن ال وا أب لت أني أن ئر تأ 
 أن هذا ال دخم له يف االستدال  ين االستدال  وق  صا هو معلوم مسلم يومئذ وال م من صن  هللا. 

 وجيوز أن يراد ابلسماوات الس   ط قات علوية يعلم ا هللا اعاا وقد اقتن  الناس منذ القدم أبهنا س   مساوات.  
 ل دة، وال دة: القوة. وشداد: مج  شديدة، وهي املوصوجة اب 
 واملع : أهنا متينة اخللق قوية ايورام ال خيتم أمرها وال انقص علق مر ايزمان.  
[) ذ ر السأماوات يناسأ ه ذ أر أعظأم مأا ي أاهده النأاس يف جضأا  ا وذلأك ال أمس، جفأي 13(ووعلنا سراوا وهاوا   

 ق الناس ابستفاديم من نورها جوا د مجة. ذلك م  العربة خبلق ا عربة يف  وهنا علق الك الصفة ومنة عل
والسراج: ئقيقته املص اح الذي يستضاء به وهأو إانء جيعأم جيأه زيأت ويف الزيأت خرقأة مفتولأة اسأمق الذابلأة ا أعم بنأار  

 جتضيء ما دام جي ا بلم الزيت. 
 اقدم يف سورة نوح. وال الم علق الت  يه ال ليغ والغرا من الت  يه اقريب صفة امل  ه إا ايذهان  ما  
 وزيد ذلك التقريب بوصل السراج ابلوهاج، أي ال ديد السنا.  
والوهاج: أصله ال ديد الوهج (بفت( الواو وجت( اهلاء، ويقا  بفت( الواو وس ون اهلاء) وهو االاقاد يقا : وهجأت النأار  

 إذا اضطرمت اضطراما شديدا. 
اد هنا ين وصل وهاج أوري علأق سأراج، أي سأراوا شأديد اإلضأاءة، وال ويطلق الوهاج علق املترلئ املضيء وهو املر  

 يقا  سراج ملت ب. 
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قا  الراغب: الوهج ئصو  الضوء واحلأر مأن النأار. ويف ايسأاس عأد قأوهلم: سأراج وهأاج يف قسأم احلقيقأة. وعليأه وأر   
ها ج ذن ي ون التع أ  عأن ال أمس قوله يف ال  اف  متاللئا وقادا  . واوهجت النار، إذ المظت جتوهجت بضو  ا وئر 

 ابلسراج يف هذه الية هو موق  الت  يه. 
 ولذلك أوثر جعم (وعلنا) دون: خلقنا، ين  وهنا سراوا وهاوا ئالة من أئواهلا وإمنا يعلق جعم اخللق ابلذوات.  
لأه اعأاا (أمل اأروا  يأل خلأق جاملع : ووعلنا ل م سراوا وهاوا أو ووعلنا يف الس   ال داد سراوا وهاوأا علأق وأو قو   

هللا س   مساوات ط اقا ووعم القمر جي ن نورا ووعم ال مس سراوا) وقوله (ا أارك الأذي وعأم يف السأماء برووأا ووعأم 
 جي ا سراوا وقمرا من ا) سواء قدرت ضم  (جي ا) عا دا إا (السماء) أو إا (الربوج) ين الربوج هي بروج السماء. 

 سم ونس جقد يراد به الوائد من ذلك اجلنس جيحتمم أن يراد ال مس أو القمر. وقوله (سراوا) ا 
[) اسأتدالال حبالأة أخأر  مأأن 16[ وونأات ألفاجأا 15[ لنحأرج بأه ئ أا ون أاات 14(وأنزلنأا مأن املعصأرات مأاء ثجاوأا  

وت أو اقأرتاب منأه ومن أل ختلأق ايئوا  اليت أودع ا هللا اعاا يف نظام املووودات ووعل ا من ل ش ي ا حبياة بعد شأ يه صأ
مووودات من ذرات دقيقة. والك ئالة إنزا  ماء املطر من ايسح ة علق ايرا جتن ت ايرا بأه سأنابم ئأب وشأجرا 
و ر، والك  ل ا جي ا ئياة قري ة من ئياة اإلنسان واحليوان وهي ئياة النماء جي ون ذلك دليال للناس علق اصور ئالأة 

 يم من التقريب الدا  علق إم انه ئىت اضمحم من نفوس امل ابرين ش ه إئالة ال عث. ال عث بعد املوت بدل
وهذا الذي أش  إليه هنا قد صرح به يف مواض  من القرآن  قوله اعأاا (وأنزلنأا مأن السأماء مأاء م ار أا جلن تنأا بأه ونأات  

يتأا  أأذلك اخلأأروج)، جفأي اليأأة اسأأتدالالن وئأب احلصأأيد والنحأم ابسأأقات هلأأا طلأ  نضأأيد رزقأا للع أأاد وأئيينأأا بأه بلأأدة م
انزا  املاء من السحاب، واستدال  ابإلن ات، ويف هذا أيضا منة علق املعرضأني علأق النظأر يف دال أم صأن  هللا الأيت هأي 

ملنعم دوا  ل  ر املنعم ما ملا جي ا من مناج  للناس من رزق م ورزق أنعام م، ومن انعم م ومجا  مرا ي م ج هنم لو ش روا ا
ما ل انوا عندما ي لغ م عنه أنه يدعوهم إا النظر يف ايدلة مستعدين للنظر، بتوق  أن ا ون الدعوة ال الغة إلي م صأادقة 

 العزو إا هللا جما خفيت عن م الداللة. 
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 ومناس ة االنتقا  من ذ ر السماوات إا ذ ر السحاب واملطر قوية.   
امليم و سر الصاد السحاابت اليت حتمم ماء املطر وائدث ا معصرة اسم جاعم من: أعصرت السأحابة،  واملعصرات: بضم 

إذا آن هلا أن اعصر، أي انز  إنزاال ش ي ا ابلعصر. ج مزة (أعصر) افيد مع  احلينونة وهو استعما  مووود واسمق  زة 
يف آخره  ، وأئصد إذا ئان وقت ئصاده. ويظ أر مأن  أالم الت يئة  ما يف قوهلم: أوز الزر ، إذا ئان له أن جيز  بزاي 

صائب ال  اف أن  زة احلينونة افيد مع  الت يأؤ لق أو  الفعأم وافيأد معأ  الت يأؤ إلصأدار الفعأم ج نأه ذ أر: أعصأرت 
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اجلاريأأة، أي ئأأان وقأأت أن اصأأ  حتأأيض، وذ أأر ابأأن قتي أأة يف أدب ال ااأأب: أر أأب امل أأر، إذا ئأأان أن ير أأب، وأقطأأل 
  رم، إذا ئان أن يقطل.   ذ ر: أقطل القوم: ئان أن يقطفوا  روم م، وأنتجت اخليم: ئان وقت نتاو ا. ال
ويف افس  ابن عطية عند قوله اعاا (أمل ار أن هللا يزوي سأحااب) اليأة مأن سأورة النأور، والعأرب اقأو : إن هللا اعأاا إذا  

ج الودق منه، ومن ذلك قوله (وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاوا) وعم السحاب ر اما واء ابلري( عصر بعضه بعضا جيحر 
 ومن ذلك قو  ئسان:          

 لتا ا ئلب العص  جحاط                       بزواوة أرخا ا للمفصأم أراد ئسان اخلمأر واملأاء الأذي مزوأت بأه،    
ي ال صرة ع يد هللا بن احلسن العنأربي للقأوم أي هذه من عص  العنب وهذه من عص  السحاب، جسر هذا التفس  قاض
 الذين ئلل صائ  م ابلطالق أن يسل  القاضي عن افس  بيت ئسان اه. 

وال جأاج: املنصأأب بقأوة وهأأو جعأا  مأأن ثأج القاصأأر إذا انصأب، يقأأا  ثأج املأأاء، إذا انصأب بقأأوة، ج أو جعأأم قاصأر. وقأأد  
 اء، إذا صب املاء، ج و ئينئذ جعم متعد. يسند ال ج إا السحاب، يقا : ثج السحاب ي ج بضم ال 

 ووصل املاء هنا ابل جاج لالمتنان.  
وقد بينت ئ مة إنزا  املطر من السحاب أبن هللا وعله إلن ات الن ات من ايرا مجعا بأني االمتنأان واإلهأاء إا دليأم  

 اقريب ال عث ليحصم إقرارهم ابل عث وش ر الصان . 
و: لنن أت، ين املقصأود اإلهأاء إا اصأوير  يفيأة بعأث النأاس مأن ايرا إذ ذلأك املقصأد وويء بفعم (لنحرج) دون وأ 

ايو  من هذا ال الم أال ار  أنه ملا  ان املقصد ايو  من آية سورة ق هو االمتنان وأيء بفعأم (أن تنأا) يف قولأه (وأنزلنأا 
سأتدال  بأه علأق ال عأث بقولأه ( أذلك اخلأروج). وال عأث من السماء ماء م ار ا جلن تنا به ونات) الية،   أا أ  اثنيأا ابال

 خروج من ايرا قا  اعاا (ومن ا  رو م اترة أخر ) يف سورة طه. 
وائب: اسم مج  ئ ة وهي الربزة. واملراد ابحلأب هنأا: احلأب املقتأات للنأاس م أم: احلنطأة، وال أع ، والسألت، والأذرة،   

 رة السنابم وووها. وايرز، والقطنية، وهي احل وب اليت هي ل
والن ات أصله اسم مصدر ن ت الزر ، قا  اعاا (وهللا أن ت م من ايرا ن اات). وأطلق الن ات علأق النابأت مأن إطأالق  

 املصدر علق الفاعم وأصله امل الغة   شا  استعماله جنسيت امل الغة. 
وهأأو مأأأا أت لأأه اينعأأأام والأأدواب م أأأم التأأنب والقأأأرط واملأأراد بأأه هنأأأا: الن أأات الأأأذي ال يؤ أأم ئ أأأه بأأم الأأأذي ينتفأأ  بذااأأأه  

 والفصفصة واحل يش وغ  ذلك. 
ووعلأت اجلنأأات مفعأأوال  ( أأرج) علأأق اقأأدير مضأأاف، أي  أأم ونأأات أو شأأجر ونأأات، ين اجلنأأات مجأأ  ونأأة وهأأي  

ء يف مواضأ  مأن القأرآن، قطعة من ايرا املغروسة  ال أو  ال و رما، أو جبمي  ال جر امل مر م م التني والرمان  ما وا
 وهي استعماالت خمتلفة ابختالف املنابت. 

وووه إي ار لف  (ونات) أن جيه إهاء إا إ ام املنة يهنم  انوا م ون اجلنات واحلدا ق ملا جي ا من التنعم ابلظال  وال مار  
الفالئأون عنأدان يفضألون الت اعأد بأني واملياه ومجا  املنظر، ولذلك أا عأت بوصأل (ألفاجأا) ينأه يزيأدها ئسأنا، وإن  أان 
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ايشأأجار ين ذلأأك أوجأأر ل ميأأة ال مأأار ين ا اعأأدها أسأأعد هلأأا بتحلأأم اهلأأواء وشأأعا  ال أأمس، ل أأن مسأأاق اليأأة هنأأأا 
 االمتنان صا جيه نعيم الناس. 

 عضه ب عض. وألفاف: اسم مج  ال وائد له من لفظه وهو م م أو زا  وأخياف، أي  م ونة ملتفة، أي ملتفة ال جر ب 
جوصل اجلنة أبلفاف م   علق اجملاز العقلي ين االلتفاف يف أشجارها ول ن ملا  انت ايشجار ال يلتل بعض ا علأق  

بعض يف الغالب إال إذا مجعت ا ونة أسند ألفاف إا ونات بطريق الوصأل. ولعلأه مأن م ت أرات القأرآن إذا مل أر شأاهدا 
 عليه من  الم العرب ق م القرآن. 
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وقيأأم ألفأأاف مجأأ  لأأل ب سأأر الأأالم بأأوزن وأأذ ، أي  أأم ونأأة من أأا لأأل ب سأأر الأأالم ومل أياأأوا ب أأاهد عليأأه. وذ أأر يف   

ال  اف أن صائب اإلقليد ذ ر بيتأا أن أده احلسأن بأن علأي الطوسأي ومل يعأزه إا قا أم. ويف ال  أاف زعأم ابأن قتي أة: 
  اجلم   قا   وما أظنه واودا له نظ ا  أي ال جيم  جعم مجعا علق أجعا ، أي أنه لفاء ولل   ألفاف  أي أن ألفاجا مج

ال نظ  له إذ ال يقا  خضر وأخضار ومحر وأمحأار. يريأد أنأه ال خيأرج ال أالم الفصأي( علأق اسأتعما  مل ي  أت ورود نظأ ه 
 يف  الم العرب م  ووود أتويم له علق ووه وارد. 

 ) اسم مج  ال وائد له من لفظه. ج ان أظ ر الوووه أن (ألفاجا 
ومأأذا االسأأتدال  واالمتنأأان ختمأأت ايدلأأة الأأيت أقيمأأت هلأأم علأأق انفأأراد هللا اعأأاا ابإلهليأأة واضأأمنت اإلهأأاء إا إم أأان  

ال عث وما أدمج جي ا من املنن علي م عساهم أن يذ روا النعمة جي عروا بواوب ش ر املنعم وال يستفظعوا إبطا  ال أر اء 
 هلية وينظروا جيما بلغ م عنه من اإلخ ار ابل عث واجلزاء جيصرجوا عقوهلم للنظر يف دال م اصديق ذلك. يف اإل

وقأأد ابتأأد ت هأأأذه الأأدال م بأأدال م خلأأأق ايرا وئالت أأا ووالأأأت مأأم الأأذ ر  علأأأق أهأأم مأأا علأأأق ايرا مأأن اجلمأأأاد  
التجوا  ابلنظر يف خلأق السأماوات وخباصأة ال أمس   واحليوان،   ما يف ايجق من أعراا الليم والن ار.   اصاعد مم 

نز  مم إا دال م السحاب واملطر جنزلوا معه إا ما خيرج مأن ايرا مأن بأدا   الصأنا   ومنت أق املنأاج  جأ ذا هأم ينظأرون 
 من ئيث صدروا وذلك من رد العجز علق الصدر. 

[) هأذا بيأان ملأا أمجلأه قولأه (عأن الن أل العظأيم 18جواوأا [ يوم يأنفخ يف الصأور جتألاون أ17(إن يوم الفصم  ان ميقاات  
الذي هم جيه خمتلفون) وهو املقصود من سياق الفاحتة اليت اجتتحت ما السورة وهيلت لالنتقا  مناس ة ذ أر اإلخأراج مأن 

ونأأات وئأأب قولأأه (لنحأأرج بأأه ئ أأا ون أأاات) اخل، ين ذلأأك شأأ ه اخأأراج أوسأأاد النأأاس لل عأأث  مأأا قأأا  اعأأاا (جلن تنأأا بأأه 
 احلصيد) إا قوله ( ذلك اخلروج) يف سورة قل. 

 وهو استئناف بياين أعقب به قوله (لنحرج به ئ ا ون اات) الية جيما قصد به من اإلهاء إا دليم ال عث.  
 وأ د ال الم حبرف التل يد ين جيه إبطاال إلن ار امل ر ني وا ذي  م بيوم الفصم.  
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 لجزاء. ويوم الفصم: يوم ال عث ل 
والفصأأم: التمييأأز بأأني ايشأأياء املحتلطأأة، وشأأا  إطالقأأه علأأق التمييأأز بأأني املعأأاين املت أأامة وامللت سأأة جلأأذلك أطلأأق علأأق  

 احل م، وقد يضاف إليه جيقا : جصم القضاء، أي نو  من الفصم ين القضاء هيز احلق من الظلم. 
 جاجلزاء علق ايعما  جصم بني الناس بعض م من بعض.  
وأوثر التع أ  عنأه بيأوم الفصأم إلث أات شأيئني:  أئأد ا: أنأه بأني ث أوت مأا وحأدوه مأن ال عأث واجلأزاء وذلأك جصأم بأني  

 الصدق و ذمم. 
 واثني ما: القضاء بني الناس جيما اختلفوا جيه، وما اعتد  به بعض م علق بعض.  
ته ئ مته اعاا الأيت هأو أعلأم مأا وأن اسأتعجاهلم بأه ال وإقحام جعم ( ان) إلجادة أن اوقيته متلصم يف علم هللا ملا اقتض 

 يقدمه علق ميقااه. 
 واقدم (يوم الفصم) غ  مرة أخراها يف سورة املرسالت.  
 ووصل القرآن ابلفصم أييت يف قوله اعاا (إنه لقو  جصم) يف سورة الطارق.  
ما، ولذلك ال يستعمم لف  وقت إال مقيدا اضأاجة وامليقات: مفعا  م تق من الوقت، والوقت: الزمان احملدد يف عمم  

 أو ووها وو وقت الصالة. 
جامليقات واء علق زنة اسم اللة وأريد به نفس الوقت احملدد به شأيء م أم ميعأاد ومأيالد، يف اخلأروج عأن  ونأه اسأم آلأة  

  عث واجلزاء. أا وعله امسا لنفس ما أشتق منه. والسياق د  علق متعلق ميقات، أي  ان ميقاات لل
 ج ونه (ميقاات)  ناية الومية عن حتقيق وقوعه إذ التوقيت ال ي ون إال بزمن حمقق الوقو  ولو أتخر وأبطل.  
 وهذا رد لسؤاهلم اعجيله وعن س ب أتخ ه، سؤاال يريدون منه االست زاء خبربه.  
 واملع : أن ليس أتخر وقوعه داال علق انتفاء ئصوله.  
 ا ذي  م به با مملنا علق اغي  إابنه احملدد له ول ن هللا مستدرو م مدة.  واملع : ليس 
 ويف هذا إنذار هلم أبنه ال يدر  لعله مصم قري ا قا  اعاا (ال أتاي م إال بغتة) وقا  (قم عسق أن ي ون قري ا).  
 و(يوم ينفخ يف الصور) بد  من يوم الفصم.  
لصور) جانتصب (يوم) علأق الظرجيأة وجتحتأه جتحأة إعأراب ينأه أضأيل إا مجلأة أوهلأا وأضيل (يوم) إا مجلة (ينفخ يف ا 

 معرب وهو املضار . 
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 وجا دة هذا ال د  ئصو  التفصيم ل عض أئوا  الفصم وبعض أهوا  يوم الفصم.   
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النحأأاس، يأأنفخ جيأأه النأأاجخ  والصأأور: ال أأوق. وهأأو قأأرن ثأأور جأأارد الوسأأط مضأأيق بعأأض جراغأأه ويتحأأذ مأأن اخل أأب أو مأأن 
جيحرج منه الصوت قواي لنداء النأاس إا االوتمأا ، وأ  أر مأا ينأاد  بأه اجلأيش واجلمأو  املنت أرة لتجتمأ  إا عمأم يريأده 

 المر ابلنفخ. 
 وب  (ينفخ) إا النا ب لعدم اعلق الغرا صعرجة الناجخ وإمنا الغرا معرجة هذا احلادث العظيم وصورة ئصوله.  
لنفخ يف الصور جيوز أن ي ون   يال هليئة دعأاء النأاس وبعأ  م إا احل أر ميئأة مجأ  اجلأيش املتفأرق لرائأة أو ات أ  عأدو وا 

 جال يل  ون أن يتجمعوا عند مقر أم هم. 
وجيوز أن ي ون نفخ مصم بأه اإلئيأاء ال اعلأم صأفته جأ ن أئأوا  الخأرة ليسأت علأق أئأوا  الأدنيا، جي أون الأنفخ هأذا  

ا به عن أمر الت وين اخلاص وهو ا أوين ايوسأاد بعأد بالهأا وبأث أروائ أا يف بقاايهأا. وقأد ورد يف الاثر إن امللأك معرب 
 املو م مذا النفخ هو إسراجيم، وقد اقدم ذ ر ذلك غ  مرة. 

 وعطل (أتاون) ابلفاء إلجادة اعقيب النفخ صجيئ م إا احلساب.  
  ي إليه املاشي جاإلايان هو احلصو . واإلايان: احلضور ابمل ان الذي ه 
وئذف ما مصم بني النفخ يف الصور وبني ئضورهم لزايدة اإليذان بسرعة ئصو  اإلايان ئىت  لنه مصأم عنأد الأنفخ  

 يف الصور جتحيون جتس ون جتلاون. 
ماعأة املتصأائ ة مأن أانس وأجواوا ئا  مأن ضأم  (أتاأون)، وايجأواج: مجأ  جأوج بفأت( الفأاء وسأ ون الأواو، والفأوج: اجل 

مقسأمني ابخأتالف ايغأراا، جت أون ايمأم أجواوأأا، وي أون الصأاحلون وغأ هم أجواوأا قأأا  اعأاا ( لمأا ألقأي جي أا جأأوج 
 سلهلم خزنت ا) الية. 

واملعأأ : جتأأألاون مقسأأأمني طوا أأأل ومجاعأأات، وهأأأذا التقسأأأيم حبسأأأب ايئأأأوا   أأاملؤمنني وال أأأاجرين و أأأم أولئأأأك أقسأأأام  
  ومرااب.

 [) مجلة هي ئا  من ضم  (أتاون). 19(وجتحت السماء ج انت أبوااب  
 والتقدير: وقد جتحت السماء، أي قد ئصم النفخ ق م ذلك أو معه.  
وجيأوز أن ا أأون معطوجأأة علأق مجلأأة (يأأنفخ يف الصأور) جيعتأأرب (يأأوم) مضأأاجا إا هأذه اجلملأأة علأأق ئأد قولأأه اعأأاا (ويأأوم  

 تع   ابلفعم املاضي علق هذا الووه لتحقيق وقو  هذا التفتي( ئىت  لنه قد مضق وقوعه. ا قق السماء ابلغمام). وال
وجت( السماء: ان قاق ا بنزو  املال  ة من بعض السماوات اليت هي مقرهم نزوال مضرون به لتنفيذ أمأر اجلأزاء  مأا قأا   

 احلق للرمحن).  اعاا (ويوم ا قق السماء ابلغمام ونز  املال  ة انزيال امللك يومئذ
وقأرأ انجأ  وابأأن   أ  وابأن عأأامر وأبأو عمأرو وأبأأو وعفأر ويعقأوب (وجتحأأت) بت أديد الفوقيأة، وهأأو م الغأة يف جعأم الفأأت(  

 ب  رة الفت( أو شداه إشارة إا أنه جت( عظيم ين شق السماء ال يقدر عليه إال هللا. 
صأأم الفغأأم وقأأرد اعلأأق الفأأت( ابلسأأماء م أأعر أبنأأه جأأت( وقأأرأه عاصأأم ومحأأزة وال سأأا ي وخلأأل بتحفيأأل الفوقيأأة علأأق أ  

 شديد. 
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ويف الفأت( عأأربة ين السأأماوات  انأت ملتئمأأة جأأ ذا جسأد التئام أأا وختللت أأا مفأأاا(  أان معأأه ا أأرام نظأام العأأامل الفأأاين قأأا   
 اعاا (إذا السماء ان قت) إا قوله اي أي ا اإلنسان إنك  ادح إا ربك  دئا جمالقيه). 

 ت( والفت( سواء يف املع  املقصود، وهو يويم (يوم الفصم). جالتف 
 وجر  علق انفتاح السماء بفاء التعقيب (ج انت أبوااب)، أي ذات أبواب.  
جقولأه (أبأأوااب) ا أأ يه بليأأغ، أي  أأايبواب وئينئأأذ ال ي قأأق ئأأاوز بأأني سأأ ان السأأماوات وبأأني النأأاس  مأأا اقأأدم يف قولأأه  

 روح إليه يف يوم  ان مقداره مخسني ألل سنة). اعاا (اعرج املال  ة وال
وايخ ار عن السماء أبهنا أبواب ور  علق طريأق امل الغأة يف الوصأل بأذات أبأواب للداللأة علأق   أرة املفأاا( جي أا ئأىت   

ن  لهنا هي أبواب وقريب منه قوله اعاا (وججران ايرا عيوان) ئيث أسند التفج  إا لف  ايرا، وويء ابسم العيأو 
  ييزا، وهذا يناسب مع  قراءة الت ديد ويؤ ده، ويقيد مع  قراءة التحفيل وي ينه. 

 و( انت) صع : صارت.  
ومعأأ  الصأأأ ورة يف معأأأاين ( أأأان) وأخوايأأأا ايربأأأ  وهأأأي: ظأأم، وابت، وأمسأأأق، وأصأأأ (، وقرينأأأة ذلأأأك أنأأأه مفأأأر  علأأأق  

 ردة  الدهان). (جتحت) ونظ ه قوله اعاا (ج ذا أن قت السماء ج انت و 
وايبأواب: مجأأ  ابب، وهأأو الفروأة الأأيت يأأدخم من أأا يف ئا أم مأأن سأأور أو وأأدار أو ئجأاب أو خيمأأة، واقأأدم يف قولأأه  

 اعاا (وغلقت ايبواب) يف سورة يوسل وقوله (ادخلوا علي م ال اب) يف سور العقود. 
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ال يء سا را، أي ماشيا. وأطلأق هنأا علأق النقأم مأن امل أان، أي [) التسي : وعم 20(وس ت اجل ا  ج انت سرااب   

نقلأأت اجل أأا  وقلعأأت مأأن مقارهأأا بسأأرعة بأأزالز  أو ووهأأا  مأأا د  عليأأه قولأأه اعأأاا (يأأوم اروأأل ايرا واجل أأا  و انأأت 
(ج انأت  اجل ا    ي ا م أيال)، ئأىت  لهنأا اسأ  مأن م أان إا آخأر وهأو نقأم يصأح ه افتيأت  مأا د  عليأه اعقي أه بقولأه

 سرااب) ين ظاهر التعقيب أن ال ا ون معه م لة، أي ج انت  السراب يف أهنا ال شيء. 
 والقو  يف بناء (س ت) للمج و   القو  يف (وجتحت السماء).  
 و ذلك قوله (ج انت سرااب) وهو  قوله (ج انت أبوااب).  
ه ئالأة يف اجلأو القريأب ان أل مأن اأرا م أخبأرة علأق سأط( والسراب: ما يلوح يف الصحاري با ي  ه املاء وليس صاء ول نأ 

ايرا. وقد اقدم عند قوله اعاا (والذين  فروا أعماهلم  سراب بقيعة مسأ ه الظمأهن مأاء ئأىت إذا وأاءه مل جيأده شأيئا) 
 يف سورة النور. 

لأة (إن و أنم  انأت [) جيأوز أن ا أون مج23[ ل  أني جي أا أئقأااب  22[ للطغني مئأااب 21(إن و نم  انت مرصادا  
مرصأأادا) يف موضأأ  خأأرب اثن  (إن) مأأن قولأأه (إن يأأوم الفصأأأم  أأان ميقأأاات) والتقأأدير: إن يأأوم الفصأأم إن و أأنم  انأأأت 
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مرصأأادا جيأأه للطأأاغني، والعا أأد حمأأذوف د  عليأأه قولأأه (مرصأأادا) أي مرصأأادا جيأأه، أي يف ذلأأك اليأأوم ين معأأ  املرصأأاد 
 دد جلزاء الطاغني. مقرتب من مع  امليقات إذ  ال ا حم

ودخو  ئرف (إن) يف خرب (إن) يفيد أت يدا علق التل يد الذي أجاده ئأرف التل يأد الأداخم علأق قولأه (يأوم الفصأم)  
 علق ئد قو  ورير:          

وا والأأذين إن اخلليفأأة إن هللا سأربألأأأه                      سأأراب  ملأأك بأأه ازوأأق اخلأأواايم ومنأأه قولأأه اعأأاا (إن الأأذين آمنأأ  
هأأادوا والصأأابئني والنصأأار  واجملأأوس والأأذين أشأأر وا إن هللا يفصأأم بيأأن م يأأوم القيامأأة)  مأأا اقأأدم يف سأأورة احلأأج. وا أأون 

 اجلملة من  ام ما خوط وا به بقوله (يوم ينفخ يف الصور جتلاون أجواوا). 
ن ين مقتضأأق الظأأاهر أن يقأأو  (ل أأم والتع أأ  ب(الطأأاغني) إظ أأار يف مقأأام اإلضأأمار للتسأأجيم علأأي م بوصأأل الطغيأأا 

 مئااب). 
وجيوز أن ا ون مستلنفة أستئناجا بيانيأا عأن مجلأة (إن يأوم الفصأم  أان ميقأاات) ومأا حلأق مأا ين ذلأك بأا ي أ  يف نفأوس  

السامعني اطلب ماذا سي ون بعد الك ايهوا  جلويب صضمون (إن و أنم  انأت مرصأادا) اليأة. وعليأه جلأيس يف قولأه 
 طاغني) ختريج علق خالف مقتضق الظاهر. (لل
وابتدئ بذ ر و نم ين املقام مقام يديد إذ ابتد ت السورة بذ ر ا ذيب امل ر ني ابل عث وملا سنذ ره من ارايأب نظأم  

 هذه اجلمم. 
وقد اقدم وو نم: اسم لدار العذاب يف الخرة. قيم وهو اسم معرب جلعله معرب عن العربانية أو عن لغة أخر  سامية،  

 عند قوله اعاا (جحس ه و نم ول ئس امل اد) يف سورة ال قرة. 
واملرصاد: م ان الرصد، أي الرقابة، وهو بوزن مفعا  الذي غلب يف اسم آلة الفعم م م مضمار للموض  الذي اضأمر   

 جيه اخليم، ومن اج للموض  الذي ين ج منه. 
، ويرتق ون من يزوي إلي ا من أهأم الطغيأان  مأا يرتقأب أهأم املرصأاد مأن واملع : أن و نم موض  يرصد منه املو لون ما 

 أيايه من عدو. 
وجيوز أن ي ون مرصاد مصأدرا علأق وزن املفعأا ، أي رصأدا. واإلخ أار بأه عأن و أنم للم الغأة ئأىت  لهنأا أصأم الرصأد،  

 أي ال افلت أئدا بن ئق علي م دخوهلا. 
اصأأد ال أأديد الرصأأد م أأم صأأفة مغيأأار ومعطأأار، وصأأفت بأأه و أأنم علأأق طريقأأة وجيأأوز أن ي أأون مرصأأاد زنأأة م الغأأة للر  

االستعارة ومل الحقه (ها) التلنيث ين و أنم شأ  ت ابلوائأد مأن الرصأد بتحريأك الصأاد، وهأو الوائأد مأن احلأرس الأذي 
 يقل ابملرصد إذ ال ي ون احلارس إال روال. 

 ). ومتعلق (مرصادا) حمذوف د  عليه قوله (للطاغني مئااب 
 والتقدير: مرصادا للطاغني، وهذا أئسن ين قرا ن السورة قصار جيحسن الوقل عند (مرصادا) لت ون قرينة.  
ولك أن لعم للطاغني متعلقا ب(مرصادا) ولعم متعلق (مئااب) مقدرا د  عليه (للطاغني) جي ون  التضمني يف ال عر  

 والية جت ون القرينة طويلة. إذ  انت بقية ملا يف القرينة ايوا يف القرينة امل
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 ولو شئت أن لعم للطاغني متنازعا جيه بني (مرصادا) أو(مئااب) جال مان  من ذلك مع .  
وأقحم ( انت) دون أن يقا : إن و نم مرصاد للداللة علق أن وعل ا مرصادا أمر مقدر هلا  ما اقدم يف قوله (إن يوم  

 علم هللا اعاا ئيث أعد يف أزله عقااب للطاغني.  الفصم  ان ميقاات). وجيه إهاء إا سعة
   
 

 4696صفحة : 
 
ومئااب: م ان ايوب وهو الروو ، أطلق علق املقر واملس ن إطالقأا أصأله  نايأة   شأا  اسأتعماله جصأار امسأا للموضأ    

 الذي يستقر به املرء. 
ت) أو علق أنه بد  اشتما  من (مرصأادا) ين ونصب (مئااب) علق احلا  من (و نم) أو علق أنه خرب اثن لفعم ( ان 

 الرصد ي تمم علق أشياء مقصودة من ا أن ي ونوا صا رين إا و نم. 
و(للطاغني) متعلأق ب(مئأااب) قأدم عليأه إلدخأا  الأرو  علأق امل أر ني الأذين ب أر  م طغأوا علأق هللا، وهأذا أئسأن  مأا  

عا جيه بني (مرصادا) أو متنازعأا جيأه بأني (مرصأادا) و(مئأااب)  مأا علمت آنفا. ولك أن لعله متعلقا ب(مرصادا) أو متناز 
 علمت آنفا. 

والطغيأأان: لأأاوز احلأأد يف عأأدم اال أأرتاث حبأأق الغأأ  وال أأرب، والتعريأأل جيأأه للع أأد جأأاملراد بأأه امل أأر ون املحأأاط ون بقولأأه  
هلأأم ين ال أأرك أقصأأق الطغيأأان إذ (جتأألاون أجواوأأا) ج أأو إظ أأار يف مقأأام اإلضأأمار لقصأأد اإلهأأاء إا سأأ ب وعأأم و أأنم 

امل ر ون ابه أعرضوا عن ع اداه ومت أربون علأق رسأوله صألق هللا عليأه وسألم ئيأث أنفأوا مأن ق أو  دعواأه وهأم املقصأود 
مأن معظأم مأأا يف هأذه السأورة  مأأا يصأرح بأه قولأأه (إهنأم  أانوا ال يروأأون ئسأااب و أذبوا آبايانأأا  أذااب). هأذا وأن املسأألمني 

قوق هللا، أو املعتدين علق الناس بغأ  ئأق، وائتقأارا ال جملأرد غل أة ال أ وة هلأم ئأ  مأن هأذا الوعيأد صقأدار املستحفني حب
 اقرتامم من ئا  أهم ال فر. 

 والالبث: املقيم ابمل ان. وانتصب (الب ني) علق احلا  من الطاغني.  
عقأوب (ل  أني) علأق صأيغة مجأ  (ل أث) مأن أم لأة وقرأه اجلم ور (الب ني) علق صيغة مج  البث. وقأرأه محأزة وروح عأن ي 

 امل الغة م م ئذر علق خالف جيه، أو من الصفة امل   ة جتقتضي أن الل ث شلنه  الذي جي م يف م ان ال ينفك عنه. 
 وأئقاب: مج  ئقب بضمتني، وهو زمن طويم وو ال مانني سنة، واقدم يف قوله (أو أمضي ئق ا) يف سورة ال  ل.  
ا مراد به الطو  العظيم ين أ  ر استعما  احلقب وايئقاب أن ي ون يف ئيأث يأراد اأوايل ايزمأان وي أني هأذا ومجعه هن 

الايت ايخر  الدالة علق خلود امل ر ني، ججاءت هذه الية علق املعروف ال أا   يف ال أالم  نايأة بأه عأن الأدوام دون 
 انت اء. 
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ئأأىت متأأاج إا دعأأو  نسأأخ ذلأأك آبايت اخللأأود وهأأو وهأأم ين ايخ أأار ال ولأأيس جيأأه داللأأة علأأق أن هلأأذا الل أأث هنايأأة  
انسخ، أو متاج إا وعم الية لعصاة املؤمنني، ج ن ذلك لأيس مأن شألن القأرآن امل أي ايو  إذ قأد  أان املؤمنأون أايمئأذ 

 صاحلني خملصني قدين يف أعماهلم. 
 [). 26[ وزاء وجاقا 25قا [ إال محيما و غسا24(ال يذوقون جي ا بردا وال شرااب  
هأأأذه اجلملأأأة جيأأأوز أن ا أأأون ئأأأاال اثنيأأأة مأأأن (الطاغيأأأة) أو ئأأأاال أوا مأأأن الضأأأم  يف (الب أأأني)، وأن ا أأأون خأأأربا اثل أأأا  

  ( انت مرصادا). 
 وضم  (جي ا) علق هذه الووود عا د إا (و نم).  
ا وال شأأرااب إال محيمأأا وغسأاقا. جضأأم  (جي أأا) وجيأوز أن ا أأون صأفة  (أئقأأااب)، أي ال يأأذوقون يف الأك ايئقأأاب بأرد  

 علق هذا الووه عا د إا ايئقاب. 
وئقيقة الذوق: إدراك طعم الطعام وال راب. ويطلق علق اإلئساس بغ  الطعوم قأازاي. وشأا  يف  الم أم، يقأا : ذاق  

 نييه ئيث نصب (بردا) و(شرااب). ايمل، وعلق وودان النفس  قوله اعاا (ليذوق واب  أمره). وقد أستعمم هنا يف مع
والأربد: ضأد احلأأر، وهأو انفأأيس للأذين عأذامم احلأأر، أي ال يغأاثون بنسأأيم ابرد، والأربد ألأذ مأأا يطل أه احملأأرور. وعأن قاهأأد  

والسدي وأيب ع يدة ونفر قليم افس  الربد ابلنوم وأن دوا شاهدين غ  واضأحني، وأاي مأا  أان جحمأم اليأة عليأه ا لأل 
إليه، وعطل (وال شرااب) ينا ده. وال راب: ما ي رب واملراد به املاء الذي يزيم العطش. واحلمأيم: املأاء ال أديد  ال داعي
 احلرارة. 

والغساق: قرأه اجلم ور بتحفيل السني. وقأرأه محأزة وال سأا ي وئفأص بت أديد السأني و أا لغتأان جيأه. ومعنأاه الصأديد  
 اقدما يف سورة صل. الذي يسيم من وروح احلرق وهو امل م، و 

واست ناء (محيما وغساقا) من (بردا) أو(شرااب) علق طريقة اللل والن ر املراب، وهو است ناء منقط  ين احلميم ليس من  
 ونس الربد يف شيء إذ هو شديد احلر. وين الغساق ليس من ونس ال راب، إذ ليس امل م من ونس ال راب. 

 علق أوسادهم، والغساق إذ يسيم علق مواض  احلرق جيزيد أمل م. واملع : يذوقون احلميم إذ يراق  
 وصورة االست ناء هنا من أت يد ال يء صا ي  ه ضده يف الصورة.  
   
 

 4697صفحة : 
 
و(وزاء) منصوب علق احلا  من ضم  (يذوقون)، أي ئالة  ون ذلك وزاء، أي قازي به، جاحلا  هنا مصأدر مأؤو    

 غ من الوصل. صع  الوصل وهو أبل
و(الوجأأاق) مصأأدر واجأأق وهأأو مأأؤو  ابلوصأأل، أي مواجقأأا للعمأأم الأأذي وأأوزوا عليأأه، وهأأو الت أأذيب ابل عأأث وا أأذيب  

 القرآن  ما د  عليه التعليم بعده بقوله (إهنم  انوا ال يروون ئسااب و ذبوا آبايانا  ذااب). 
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هأأو إن أأار ال عأأث، والخأأر ووأأودي وهأأو نسأأ ت م جأأ ن ذلأأك أصأأم إصأأرارهم علأأق ال فأأر، و أأا أصأأالن: أئأأد ا عأأدمي و  
الرسأأأو  صأأألق هللا عليأأأه وسأأألم والقأأأرآن لل أأأذب، جعوق أأأوا علأأأق ايصأأأم العأأأدمي بعقأأأاب عأأأدمي وهأأأو ئرمأأأاهنم مأأأن الأأأربد 

 وال راب، وعلق ايصم الووودي جبزاء ووودي وهو احلميم يراق علق أوسادهم والغساق هر علق ورائ م. 
[) موقأ  هأذه اجلملأة موقأ  التعليأم جلملأة (إن و أنم  انأت 28[ و ذبوا آبيتنا  أذااب 27اب (إهنم  انوا ال يروون ئسا 

 مرصادا) إا قوله (وزاء وجاقا)، ولذلك جصلت. 
 وضم  (إهنم) عا د إا (الطاغني).  
رآن، وشألن وئرف (أن) لالهتمام ابخلرب وليست لرد اإلن ار إذ   ين ر أئأد أهنأم ال يروأون ئسأااب وأهنأم م أذبون ابلقأ 

(إن) إذا قصد ما قرد االهتمام أن ا ون قا مة مقام جاء التفري  مفيدة للتعليم، واقدم ذلأك عنأد قولأه اعأاا (إنأك أنأت 
 العليم احل يم) وقوله (إن ال قر ا ابه علينا) يف سورة ال قرة جاجلملة معرتضة بني ما ق ل ا وبني مجلة (جذوقوا). 

 م م عند قوله آنفا (وزاء وجاقا) با يزيد ووه التعليم وضوئا. وقد علمت مناس ة وزاءهم جلر  
 وقوله (ال يروون ئسااب) نفي لروا  م وقو  اجلزاء.  
والرواء أشت ر يف ارقب ايمر احمل وب، واحلساب ليس خ ا هلم ئىت جيعم نفي ارق ه من ق يم نفي الروأاء ج أان الظأاهر  

ارقأب ايمأر امل أروه، جيظ أر أن ووأه العأدو  عأن التع أ  صأادة التوقأ  إا التع أ   أن يعرب عأن ارق أه صأادة التوقأ  الأذي هأو
صأأادة الروأأاء أن هللا ملأأا أخأأرب عأأن وأأزاء الطأأاغني وعأأذامم القأأق املسأألمون ذلأأك ابملسأأرة وعلمأأوا أهنأأم انوأأون بأأا سأأيلقاه 

مل ر ني وام  بصأرمه معأ  عأدم إهأاهنم الطاغون ج انوا مرتق ني يوم احلساب ارقب رواء، جنفي رواء يوم احلساب عن ا
بوقوعأه، وب نايتأه روأاء املأؤمنني وقوعأه بطريقأة ال نايأة التعريضأية اعريضأا ابملسألمني وهأي أيضأا الوميأة ملأا يف الزم مأدلو  

 ال الم من اخلفاء. 
 ومن املفسرين من جسر (يروون) صع : خياجون، وهو افس  حباصم املع ، وليس افس ا للف .  
وجعأأم ( أأانوا) دا  علأأق أن انتفأأاء روأأا  م احلسأأاب وصأأل مأأتم ن مأأن نفوسأأ م وهأأم  أأا نون عليأأه، ولأأيس املأأراد بفعأأم  

( انوا) أهنم  انوا  ذلك جانقضق ين هذه اجلملة إخ ار عن م يف ئني نزو  الية وهم يف الدنيا وليست با يقا  هلأم أو 
 عن م يوم القيامة. 

ا للداللأة علأق اسأتمرار انتفأاء مأا عأرب عنأه ابلروأاء، وذلأك يهنأم  لمأا أعيأد هلأم ذ أر يأوم وويء بفعم (يروون) مضأارع  
 احلساب وددوا إن اره و رروا ش  ايم علق نفي إم انه يهنم قالوا (إن نظن إ  ظنا وما ون صستيقنني). 

 أعما  الع اد يوم احل ر.  واحلساب: العد، أي عد ايعما  والتوقيل علق وزا  ا، أي ال يروون وقو  ئساب علق 
 و( ذبوا) عطل علق (ال يروون)، أي وإهنم  ذبوا آبايانا، أي آبايت القرآن.  
 واملع :  ذبوا ما اشتملت عليه الايت من إث ات الوئدانية ورسالة حممد صلق هللا عليه وسلم.  
ابلفعم املاضي يهنم قالوا (قلوبنا يف أ نة با ول ون ا ذي  م بذلك قد استقر يف نفوس م ومل يرتددوا جيه ويء يف وان ه  

 ادعوان إليه ويف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك ئجاب). 
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و أذاب: ب سأأر ال أأاف وا أأديد الأأذا  مصأدر  أأذب. والفعأأا  ب سأأر أولأأه وا أديد عينأأه جعأأم م أأم التفعيأأم، ونظأأا ره:  
والفسار مصدر جسر. وعن الفراء أن أصم القصار مصدر قصر، والقضاء مصدر قضق، واخلراق مصدر خرق املضاعل، 

 هذا املصدر من اللغة اليمنية، يريد: وا لم به العرب، جقد أن دوا ل عض ب   الب:          
لقأأد طأأا  مأأأا ث طتأأ  عأأن صأأأحابيت                      وعأأن ئأأوج قضأأأاةها مأأن شأأفا يا وأوثأأأر هأأذا املصأأدر هنأأأا دون   

هذه السورة، ج هنأا علأق وأو ألأل التلسأيس يف القأوايف، والفواصأم  ايسأجا  ومسأن  الت ذيب ملراعاة التماثم يف جواصم
 يف ايسجا  ما مسن يف القوايف. 

 ويف ال  اف: وجعا  جعم  له جا  يف  الم جصحاء من العرب ال يقولون غ ه.  
   
 

 4698صفحة : 
 
 ذي  م ابلايت. وأنتصب ( ذااب) علق أنه مفعو  مطلق مؤ د لعامله إلجادة شدة ا   
[) اعأأرتاا بأأني اجلمأأم الأأيت سأأيقت مسأأاق التعليأأم وبأأني مجلأأة (جأأذوقوا). وجا أأدة هأأذا 29(و أأم شأأيء أئصأأيناه  تأأااب  

االعرتاا امل ادة اعالم م أن هللا ال خيفق عليه شيء من أعماهلم جال يد  شيئا من سيئايم إال ماس  م عليه ما ذ ر هنا 
 م  انوا ال يروون ئسااب و ذبوا آبايانا، وجعلوا با عدا ذلك و م ذلك حمصي عندان. وما مل يذ رف  لنه قيم : إهن

 ونصب ( م) علق املفعولية  (أئصيناه) علق طريقة االشتغا  بضم ه.  
 واإلئصاء: ئساب ايشياء لض ط عددها، جاإلئصاء  ناية عن الض ط والتحصيم.  
ن و نم  انت مرصادا) وما أاصم ما، ج و مصدر صع  ال تابة، وهو  نايأة وانتصب ( تااب) علق املفعولية املطلقة  (إ 

عن شدة الض ط ين ايمور امل توبة مصونة عن النسيان واإلغفأا ، ج اعت أار  ونأه  نايأة عأن الضأ ط وأاء مفعأوال مطلقأا 
  (أئصينا). 

و أنم  انأت مرصأادا) ومأا أاصأم مأا، وملأا [) الفأاء للتفريأغ والتسأ ب علأق مجلأة (إن 30(جذوقوا جلن نزيد م إال عأذااب  
غأأ  أسأألوب اخلأأرب إا اخلطأأاب بعأأد أن  أأان وأأاراي بطريأأق الغي أأة، ومل ي أأن مضأأمون اخلأأرب بأأا جيأأري يف الأأدنيا جأأيظن أنأأه 
خطاب يديد للم ر ني اعني أن ي ون املفر  قوال حمذوجا د  عليه جعم (ذوقوا) الأذي ال يقأا  إال يأوم اجلأزاء، جالتقأدير: 

 قا  هلم ذوقوا إا آخره، وهلذا جليس يف ضم  اخلطاب التفات جاملفر  ابلفاء هو جعم القو  احملذوف. جي
 وايمر يف (ذوقوا) مستعمم يف التوبيخ والتقري .  
 وجر  علق (جذوقوا) ما يزيد ان يدهم وحتس هم اعالم م أبن هللا سيزيدهم عذااب جوق ما هم جيه.  
غأأ ه مأأن وأأنس وائأأد أو غأأرا وائأأد، قأأا  اعأأاا (جأأزاديم روسأأا إا روسأأ م) وقأأا  (وال اأأزد  والأزايدة: ضأأم شأأيء إا 

 الظاملني إال ا ارا)، أي ال ازدهم علق ما هم جيه من املساوي إال اإلهالك. 
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 قولأه جالزايدة املنفية يف قوله (جلن نزيد م إال عذااب) جيوز أن ا ون زايدة نو  آخر من عأذاب ي أون ئاصأال هلأم  مأا يف 
 اعاا (زدانهم عذااب جوق العذاب). 

 وجيوز أن ا ون زايدة من نو  ما هم جيه من العذاب بت ريره يف املستق م.  
واملع : جسنزيد م عأذااب زايدة مسأتمرة يف أزمنأة املسأتق م، جصأيغ التع أ  عأن هأذا املعأ  مأذا الرت يأب الأدقيق، إذ أبتأدئ  

أردف االسأأأت ناء املقتضأأأي ث أأأوت نقأأأيض ئ أأأم املسأأأت   منأأأه للمسأأأت   جصأأأارت داللأأأة بنفأأأي الأأأزايدة حبأأأرف أتبيأأأد النفأأأي و 
االست ناء علق مع : سنزيد م عأذااب مؤبأدا. وهأذا مأن أت يأد ال أيء صأا ي أ ه ضأده وهأو أسألوب طريأل مأن التل يأد إذ 

 ليس جيه إعادة لف  ج ن زايدة العذاب أت يد للعذاب احلاصم. 
بزايدة العذاب يف املستق م ويء يف أسلوب نفيه حبأرف نفأي املسأتق م، وهأو(لن) املفيأد أت يأد  وملا  ان املقصود الوعيد  

النسأ ة املنفيأة وهأي مأا د  عليأه قمأأو  النفأي واالسأت ناء، جأ ن قيأد أتبيأد نفأأي الأزايدة الأذي يفيأده ئأرف (لأن) يف وانأأب 
ن معأ  مجلأة االسأت ناء: سأنزيد م عأذااب أبأدا، وهأو املست   منه يسري إا إث ات زايدة العأذاب يف وانأب املسأت  ، جي أو 

مع  اخللود يف العذاب. ويف هذا ايسلوب ابتداء مطم  ابنت اء مؤيس وذلك أشد ئزان وغما صا يو  م أن مأا ألقأوا جيأه 
وق هأو منت أق التعأذيب ئأىت إذا وجل ذلأك أمسأاع م جحزنأوا لأه أا أ  أبهنأم ينتظأرهم عأذاب آخأر أشأد، ج أان ذلأك ئأزان جأ

 ئزن، ج ذا منوا  هذا النظم وهو مؤذن ب دة الغضب. 
وعن ع د هللا بن عمرو بن العاص وأيب برزة ايسلمي وأيب هريرة: أن هذه الية أشد ما نز  يف أهم النار، وقد أسند هذا  

شأأد آيأأة يف  إا النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم مأأن ئأأديث عأأن أيب بأأرزة ايسأألمي.  سأأللت النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم عأأن أ
 تاب هللا علق أهم النارف جقا : قو  هللا اعاا (جذوقوا جلأن نزيأد م إال عأذااب). ويف سأنده وسأر بأن جرقأد وهأو ضأعيل 

 ودا. 
 ويف ابن عطية: أن أاب هريرة رواه عن النيب صلق هللا عليه وسلم، ومل يذ ر أبن عطية سنده، واعدد طرقه ي س ه قوة.  
[ ال يسأأمعون جي أأا لغأأوا وال  34[ و لسأأا دهاقأأا 33[ و واعأأب أاأأرااب 32دا ق وأعنأأااب [ ئأأ31(إن للمتقأأني مفأأازا  

[) وأأر  هأأذا االنتقأأا  علأأق عأأادة القأأرآن يف اعقيأأب اإلنأأذار للمنأأذرين 36[ وأأزاء مأأن ربأأك عطأأاء ئسأأااب 35 أأذااب 
 بت    من هم أهم للت   . 

   
 

 4699صفحة : 
 
إا ارغيب املتقأني جيمأا أعأد هلأم يف الخأرة مأن  رامأة ومأن سأالمة بأا وقأ  جيأه جانتقم من ارهيب ال اجرين صا سيالقونه   

 أهم ال رك. 
 جاجلملة متصلة جبملة (إن و نم  انت مرصادا للطاغني مهاب) وهي مستلنفة استئناجا ابتدا يا مقتضق االنتقا .  
 واجتتائ ا حبرف (إن) للداللة علق االهتمام ابخلرب لئال ي ك جيه أئد.  
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واملقصأود مأأن املتقأأني املؤمنأأون الأأذين آمنأأوا ابلنأأيب صأألق هللا عليأأه وسألم واا عأأوا مأأا أمأأرهم بأأه واوتن أأوا مأأا هنأأاهم عنأأه يهنأأم  
 املقصود من مقابلت م ابلطاغني امل ر ني. 

 تعظيم. واملفاز: م ان الفوز وهو الظفر ابخل  ونيم املطلوب. وجيوز أن ي ون مصدرا ميميا صع  الفوز، وانوينه لل 
 واقدمي خرب (إن) علق امس ا لالهتمام به انوي ا للمتقني.  
واملأأراد ابملفأأاز: اجلنأأة ونعيم أأا. وأوثأأرت  لمأأة (مفأأازا) علأأق  لمأأة: اجلنأأة، ين اشأأتقاقه إاثرة الندامأأة يف نفأأوس املحأأاط ني  

 بقوله (جتلاون أجواوا) وبقوله (جذوقوا جلن نزيد م إال عذااب). 
 (مفازا) بد  بعض من  م ابعت ار أنه بعض من م ان الفوز، أو بد  اشتما  ابعت ار مع  الفوز.  وأبد  (ئدا ق) من 
 واحلدا ق: مج  ئديقة وهي اجلنة من النحيم وايشجار ذوات الساق احملوطة حبا ط أو ودار أو ئضا ر.  
 وايعناب: مج  عنب وهو اسم يطلق علق شجرة ال رم ويطلق علق لرها.  
ب: مج   اعب، وهي اجلارية اليت بلغت سن مخس ع أرة سأنة وووهأا. ووصأفت ب اعأب يهنأا ا عأب ثأدي ا، وال وا  

أي صأأار  ال عأأب، أي اسأأتدار ونتأأل، يقأأا :  عأأب بت أأديد العأأني. وملأأا  أأان  اعأأب وصأأفا خاصأأا ابملأأرأة مل الحقأأه هأأاء 
 التلنيث ومج  علق جواعم. 

غأأ ه يف السأأن، وأ  أأر مأأا يطلأق علأأق اإلانث. قيأأم هأأو م أأتق مأأن  واياأراب: مجأأ  اأأرب ب سأأر جسأأ ون: وهأو املسأأاوي 
 الرتاب جقيم ينه ئني يولد يق  علق الرتاب م م الخر، أو ين الرتب ين ل م  لداه يف سن الص ا يلعب ابلرتاب. 

 وقيم م تق من الرتا ب ا  ي ا يف التساوي ابلرتا ب وهي ضلو  الصدر ج هنا متساوية.  
يف قوله اعاا (عراب أارااب) يف الواقعة، جيجوز أن ي ون وصأف م ابياأراب ابلنسأ ة بيأن ن يف اسأاوي السأن واقدم اياراب  

لأأأزايدة احلسأأأن، أي ال افأأأوت وائأأأدة مأأأن ن غ هأأأا، أي جأأأال ا أأأون الأأأنفس إا إئأأأداهن أميأأأم من أأأا إا ايخأأأر  جت أأأون 
 بعض ن أقم مسرة يف نفس الروم. 

 ة بيأن ن وبأني أزواو أن ين ذلأك أئأب إا الروأا  يف معتأاد أهأم الأدنيا ينأه أوجأق وجيوز أن ي ون هأذا الوصأل ابلنسأ 
 بطرح الت لل بني الزووني وذلك أئلق املعاشرة. 

وال لس: إانء معد ل رب اخلمر وهو اسم مؤنث ا ون من زوأاج ومأن جضأة ومأن ذهأب، ورصأا ذ أر يف  تأب اللغأة أن   
ق أن هلا ش ال معينا هيزها عأن القأدح وعأن ال أوب وعأن ال أوز، ومل أوأد يف ال لس الزواوة جي ا ال راب، ومل أقل عل

قواميس اللغة التعريل ابل لس أبهنا: إانء اخلمر وأهنأا اإلانء مأا دام جيأه ال أراب. وهأذا يقتضأي أهنأا ال ختأتص بصأنل مأن 
 النية. 

وعد  عن صيفة اجلمأ  ين  لسأا ابإلجأراد وقد يطلقون علق اخلمر اسم ال لس وأريد ابل لس اجلنس إذ املع  وأ ؤسا.  
 أخل من أ ؤس و ؤوس وين هذا املر ب ور  قر  امل م  ما سيليت. 

 ودهاق: اسم مصدر دهق من ابب وعم، أو اسم مصدر أدهق، ول ونه يف ايصم مصدرا مل يقرتن بعالمة أتنيث.  
 والدهق واإلدهاق ممء اإلانء من   رة ما صب جيه.  
 لدهق من إطالق املصدر علق املفعو   اخللق صع  املحلوق ج ن ال لس مدهقة ال داهقة. ووصل ال لس اب 
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ومر ب ( لس دهاق) جيري قر  امل م قا  ع رمة: قا  ابن ع اس: مسعت أيب يف اجلاهليأة يقأو : اسأقنا  لسأا دهاقأا،  
زة جأأال ي يأم احلأأانوي لل أارب إال صقأأدار ولأذلك أجأرد ( لسأأا)، ومعنأاه بلأأوءة مخأرا، أي دون اقتأأ  ين اخلمأر  انأأت عزيأ

 ج ذا  انت ال لس مر   ان ذلك أسر لل ارب. 
   
 

 4700صفحة : 
 
وقولأه (ال يسأمعون جي أأا لغأوا وال  أأذااب) جيأوز أن ي أأون الضأم  اجملأرور عا أأدا إا ال ألس، جت أأون (يف) للظرجيأة اجملازيأأة   

 ال لس علق طريق امل نية، وئل (يف) ختييم أو ا أون (يف) للتعليأم  بت  يه اناو  الندامق لل راب من ال لس حبلوهلم يف
 مأأا يف احلأأديث  دخلأأت أمأأرأة النأأار يف هأأرة  احلأأديث، أي مأأن أوأأم هأأرة. واملعأأ : ال يسأأمعون لغأأوا وال  أأذااب من أأا أو 

نيا من آاثر العربدة مأن عندها، جت ون اجلملة صفة اثنية  ( لسا). واملقصود من ا أن مخر اجلنة سليمة با اس  ه مخر الد
هذاين، و ذب وسأ اب، واللغأو وال أذب مأن العيأوب الأيت اعأرا ملأن اأدب اخلمأر يف رةوسأ م، أي جلهأم اجلنأة ينعمأون 

 بلذة الس ر املعروجة يف الدنيا ق م حترمي اخلمر وال أتيت اخلمر علق  مااليم النفسية  ما أتيت علي ا مخر الدنيا. 
 سك نفسه عن اللغو وووه يف شرب اخلمر، قا  عمارة بن الوليد:          و ان العرب هدئون من ه 
 ولسنا ب رب أم عمرو إذا انت وا                      ثياب الندامق بين م  الغأنأا م   
بأأن ئأأرم اخلمأأر ول ننأأا اي أم عمأأأرو نأدهأنأأأا                      صنزلأأة الأأراين لأأأيس بأعأأأا م و أأان قأأيس بأأن عاصأأم املنقأأري   

 علق نفسه يف اجلاهلية وقا :          
جأأ ن اخلمأأر افضأأأ( شأأاربي ا                      ولنأأأي م مأأا ايمأأأر العظيمأأا وجيأأأوز أن يعأأود ضأأأم  (جي أأا) إا (مفأأأازا)   

) مأن (مفأازا). ابعت ار أتويله ابجلنة لوقوعه يف مقابلة (و أنم) مأن قولأه (إن و أنم  انأت مرصأادا) أو ينأه أبأد  (ئأدا ق
وهذا املع  ن ل عن أسلوب نظم ال الم ئيث قدم (ئدا ق وأعنااب( اخل، وأخر (و لسا دهاقا) ئىت إذا واء ضم  جي أا 
بعد ذلك واز إرواعه إا ال لس وإا املفأاز  مأا علمأت. وهأذا مأن بأدي  اإلجيأاز مأ  وجأرة املعأاين بأا عأددانه مأن ووأوه 

قدمة العاشرة من هذا التفس ، أي ال يسمعون يف اجلنة ال الم السأاجم وال ال أذب. اإلعجاز من وانب ايسلوب يف امل
جلما أئاط أبهم و نم أشد ايذ  جبمي  ئواس م من وراء ئرق النار وسقي م احلميم والغساق لينأا  العأذاب بأواطن م  

 الناس ج ن ذلك أقم ايذ .   ما ان  ظاهر أوسادهم،  ذلك نفق عن أهم اجلنة أقم ايذ  وهو أذ  مسا  ما ي رهه
و   عن انتفاء اللغو وال ذاب عن شاريب مخر اجلنة أبهنم ال يسمعون اللغو وال ذاب جي ا ينه لو  ان جي ا لغو و ذب  

 لسمعوه وهذا من ابب قو  امرئ القيس:          
يأة، والأذي يف اليأة أئسأن بأا وقأ  علق الئب ال ي تدي صناره أي ال منار جيه جي تد  به، وهو نو  مأن لطيأل ال نا  

يف بيت امرئ القيس وووه ين جيه إهاء إا أن أهم اجلنة منزهة أمساع م عن سقط القو  وسأفم ال أالم  مأا يف قولأه يف 
 سورة الواقعة (ال يسمعون جي ا لغوا وال أتثيما). 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 اف  .  واللغو: ال الم ال اطم واهلذاين وسقط القو  الذي ال يورد عن روية وال 
 وال ذاب: اقدم معناه آنفا.  
 وقرأ اجلم ور ( ذااب) هنا م ددا. وقرأه ال سا ي هنا بتحفيل الذا . وانتصب (وزاء) علق احلا  من (مفازا).  
وأصم اجلزاء مصدر وز ، ويطلق علق اجملازي به من إطالق املصدر علق املفعو ، جأاجلزاء هنأا اجملأاز  بأه وهأو احلأدا ق  

 ال واعب وال لس. واجلنات و 
واجلزاء: إعطاء شيء عوضا علق عمم. وجيوز أن جيعم اجلزاء علأق أصأم معنأاه املصأدري وينتصأب علأق املفعأو  املطلأق  

 اليت بدال من جعم مقدر. والتقدير: وزينا املتقني. 
قني بذلك ي تمم علق إ رام وإضاجة رب إا ضم  املحاطب مراد به النيب صلق هللا عليه وسلم لإلهاء إا أن وزاء املت  

 النيب صلق هللا عليه وسلم ين إسداء هذه النعم إا املتقني  ان يوم أهاهنم به وعمل م صا هداهم إليه. 
 و(من) ابتدا ية، أي صادرا من لدن هللا، وذلك انويه ب رم هذا اجلزاء وعظم شلنه.  
ن عوا لإلشارة إا أن ما ووزوا به أوجر با عملأوه، ج أان ووصل اجلزاء بعطاء وهو أسم ملا يعطق، أي يتفضم به بدو  

 ما ذ ر للمتقني من املفاز وما جيه وزاء ش را هلم وعطاء  رما من هللا اعاا و رامة هلذه ايمة إذ وعم ثواما أضعاجا. 
  عأن وئسااب: اسم مصدر ئسب بفت( السني مسب بضمن ا، إذا عد أشياء ومجي  ما اصأرف مأن مأادة ئسأب متفأر  

 مع  العد واقدير املقدار، جوق  (ئسااب) صفة (وزاء)، أي هو وزاء     مقدر علق أعماهلم. 
والتنوين جيه للت   ، والوصل ابسم املصدر للم الغة وهو صع  املفعو ، أي حمسواب مقدرا حبسب أعماهلم، وهذا مقابأم  

 ما وق  يف وزاء الطاغني من قوله (وزاء وجاقا). 
   
 

 4701:  صفحة
 
وهذا احلساب قمم هنا ي ينه قوله اعاا (من واء ابحلسنة جله ع ر أم اهلا) وقوله (م م الذين ينفقون أمواهلم يف س يم   

 هللا  م م ئ ة أن تت س   سنابم يف  م سن لة ما ة ئ ة). 
اا (إمنا يوىف الصابرون أورهم وليس هذا احلساب لالئرتاز عن لاوز احلد املعني، جلذلك استعما  آخر  ما يف قوله اع 

 بغ  ئساب) ول م آية مقام ا الذي جيري عليه استعما   لمايا جال اعارا بني اليتني. 
وجيوز أن ي ون (ئسااب) اسم مصدر أئس ه، إذا أعطاه ما  فاه، ج و صع  إئسااب، جأ ن ال فايأة يطلأق علي أا ئسأب  

 سيب. بس ون السني ج نه إذا أعطاه ما  فاه قا : ئ
(رب السماوات وايرا وما بين ما الرمحن) قرأ انجأ  وابأن   أ  وأبأو عمأرو وأبأو وعفأر برجأ  (رب) ورجأ  (الأرمحن)، وقأرأ  

ابن عامر وعاصم ويعقوب خبفض ما، وقرأه محزة وال سا ي وخلل خبفض (رب) ورج  (الرمحن)، جلمأا قأراءة رجأ  االمسأني 
لق قوله (من ربأك) علأق طريقأة ئأذف املسأد إليأه ئأذجا مسأاه السأ ا ي ف(رب) خرب م تدأ حمذوف وهو ضم  يعود ع
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ئذجا الا ا  االستعما  الوارد علق ار أه، أي يف املقأام الأذي جيأري اسأتعما  ال لغأاء جيأه علأق ئأذف املسأند إليأه، وذلأك 
حتأأار املأأت لم أن إذا وأر  يف ال أأالم وصأل ووأأوه ملوصأوف   ورد مأأا يصأل( أن ي أأون خأربا عنأأه أو أن ي أون نعتأأا لأه جي

 جيعله خربا ال نعتا، جيقدر ضم  املنعوت وأييت خبرب عنه وهو ما يسمق ابلنعت املقطو . 
واملعأأ : إن ربأأك هأأأو رمأأم ينأأأه رب السأأماوات وايرا ومأأأا بين مأأا ول أأأن امل أأر ني ع أأأدوا غأأ ه و أأأال و فأأرا لنعمتأأأه.  

 و(الرمحن) خرب اثن. 
علق أن (رب السماوات) نعأت  (ربأك) مأن قولأه (وأزاء مأن ربأك) و(الأرمحن) نعأت وأما قراءة ور االمسني ج ي وارية  

 اثن. 
والأأرب: املالأأك املتصأأرف ابلتأأدب  ورعأأي الرجأأق والرمحأأة، واملأأراد ابلسأأماوات وايرا ومأأا بين مأأا مسأأماها مأأ  مأأا جي أأا مأأن  

ة أهل ناهأا وهأي ظاملأة ج أي خاويأة علأق املووودات ين اسم امل ان قد يراد به سا نه  ما يف قوله اعأاا (ج ألين مأن قريأ
عروش ا) يف سورة احلج، جلن الظلم من صفات س ان القرية ال صفة لذايا، واخلواء علق عروش ا من أئوا  ذات القرية 

 ال من أئوا  س اهنا، ج ان إطالق القرية مرادا به  ال املعنيني. 
نات وما يف السماوات من املال  ة وما ال يعلمه ابلتفصيم إال واملراد صا بني السماوات وايرا: ما علق ايرا من  ا  

 هللا وما يف اجلو من امل وانت ئية وغ ها من أسح ة وأمطار ومووودات ساحبة يف اهلواء. 
 و(ما) موصولة وهي من صيغ العموم، وقد استفيد من ذلك اعميم ربوبيته علق مجي  املصنوعات.  
اسأأم مأأن أمسا أأه احلسأأ  وهأأو اسأأم (الأأرمحن( وخأأص ابلأأذ ر دون غأأ ه مأأن ايمسأأاء  وأا أأ  وصأأل (رب السأأماوات) بأأذ ر 

 احلس  ين يف معناه إهاء إا أن ما يفيضه من خ  علق املتقني يف اجلنة هو عطاء رمحان مم. 
 م بقوله (وإذا قيم ويف ذ ر هذه الصفة اجلليلة اعريض ابمل ر ني إذ أن روا اسم الرمحن الوارد يف القرآن  ما ئ ق هللا عن 

 هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحن). 
[) جيوز أن ا ون هذه اجلملة ئاال من (مأا بين مأا) ين مأا بأني السأماوات وايرا ي أمم 37(ال هل ون منه خطااب  

يسأأتطي   مأأا يف ذلأأك مأأن املحلوقأأات العاقلأأة ، أو املزعأأوم هلأأا العقأأم م أأم ايصأأنام، جيتأأوهم أن مأأن الأأك املحلوقأأات مأأن
 خطاب هللا ومراوعته. 

وجيأوز أن ا أأون اسأأتئناجا ابتأأدا يا إلبطأا  مأأزاعم امل أأر ني أو لالئأأرتاس لأدج  اأأوهم أن مأأا ا أأعر بأه صأألة رب مأأن الرجأأق   
 ابملربوبني يف ادب  شؤوهنم يسيغ إقدام م علق خطاب الرب. 

ن املالأك يتصأرف جيمأا هل أه ئسأب رغ تأه ال رغ أة وامللك يف قوله (ال هل ون منأه خطأااب( معنأاه القأدرة واالسأتطاعة ي 
 غ ه جال متاج إا إذن غ ه. 

 جنفي امللك نفي االستطاعة.  
 وقوله (منه) ئا  من (خطااب). وأصله صفة خلطاب جلما اقدم علق موصوجه صار ئاال.  
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يبيأه يسأتغفرن لأك ومأا أملأك لأك  وئرف (من) ااصالية وهي ضرب من االبتدا ية قازية  قوله اعاا (إال قأو  إبأراهيم 
من هللا من شيء)، ف(من) ايوا ااصالية وال انية لتو يد النص. ومنه قوهلم: لست منك ولسأت مأ  وقولأه اعأاا (ومأن 

 يفعم ذلك جليس من هللا يف شيء)، أي ال يستطيعون خطااب ي لغونه إا هللا. 
 ه (وما بين ما) يهنا صادقة علق مجيع م. وضم  (ال هل ون) عا د إا (ما) املوصولة يف قول 
   
 

 4702صفحة : 
 
 واخلطاب: ال الم املووه حلاضر لد  املت لم أو  احلاضر املتضمن إخ ارا أو طل ا أو إن اء مدح أو ذم.   
حصأوص وجعم (هل ون) يعأم لوقوعأه يف سأياق النفأي  مأا اعأم الن أرة املنفيأة. و(خطأااب) عأام أيضأا و ال أا مأن العأام امل 

صحصص منفصم  قوله عقب هذه الية (ال يت لمون إال من أذن له الرمحان وقا  صوااب) وقوله (يوم أييت ال ا لم نفس 
 إال اذنه) وقوله (من ذا الذي ي ف  عنده إال اذنه) وقوله (وال ي فعون إال ملن اراضق). 

ع اديم ايصنام الأيت شأ ر القأرآن مأا جقأالوا (هأؤالء  والغرا من ذ ر هذا إبطا  اعتذار امل ر ني ئني است عروا شناعة 
 شفعاةان عند هللا)، وقالوا (ما نع دهم إال ليقربوان إا هللا زلفق). 

[) (يوم) متعلق بقوله (ال هل ون منه 38(يوم يقوم الروح واملال  ة صفا ال يت لمون إال من أذن له الرمحن وقا  صوااب  
 مئذ إال من أذن له هللا. خطااب)، أي ال يت لم أئد يو 

ومجلأأة (ال يت لمأأون) مؤ أأدة جلملأأة (ال هل أأون منأأه خطأأااب) أعيأأدت صعناهأأا لتقريأأر املعأأ  إذ  أأان املقأأام ئقيقأأا، جأأالتقرير  
لقصد التوصم به إا الداللة علق إبطا  زعم امل ر ني شفاعة أصنام م هلم عند هللا، وهي داللأة بطريأق الفحأو  ج نأه إذا 

 م بدون إذن نفيت شفاعت م إذ ال فاعة  الم من له وواهة وق و  عند سامعه. نفي ا لم 
 ولي   علي ا االست ناء ل عد املست   واملست   منه صتعلقات (هل ون) من قرور ومفعو  به، وظرف، ومجلة أضيل هلا.  
 وضم  (يت لمون) عا د إا ما عاد إليه ضم  (هل ون).  
 يت لمون) م م القو  يف ختصيص (ال هل ون منه خطااب) وقوله (إال من أذن له الرمحن) اسأت ناء والقو  يف ختصيص (ال 

 من ضم  (ال يت لمون) وإذ قد  ان مؤ دا لضم  (ال هل ون) جاالست ناء منه يف م االست ناء من املؤ د به. 
يأأة احلأأق الأأيت ال اسأأتحق إا ه اعأأاا. ويف والقيأأام: الوقأأوف وهأأو ئالأأة االسأأتعداد للعمأأم اجلأأد وهأأو مأأن أئأأوا  الع ود 

 احلديث  من أئب أن يتم م له الروا  قياما جليت وأ مقعده من النار  ، أي ين ذلك من ال ربايء املحتصة ابه اعاا. 
 والروح: اختلل يف املراد منه اختالجا أاثره عطل املال  ة عليه جقيم هو وربيم.  
 ال  ة املعطوف عليه لت ريل قدره ابالد ال ريعة، وقيم املراد: أرواح ب  آدم. وختصيصه ابلذ ر ق م ذ ر امل 
والأأالم لتعريأأل اجلأأنس: جأأاملفرد مع أأا واجلمأأ  سأأواء. واملعأأ : يأأوم حتضأأر ايرواح لتأأود  يف أوسأأادها، وعليأأه ي أأون جعأأم  

 (يقوم) مستعمال يف ئقيقته وقازه. 
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 املال  ة صفا. (واملال  ة) عطل علق (الروح)، أي ويقوم  
والصل اسم لرشياء ال ا نة يف م ان جبانب بعض ا بعضا  اخلط. وقد اقدم يف قوله اعاا (  ا توا صفا) يف سورة طه  

ويف قولأأه (جأأاذ روا اسأأم هللا علي أأا صأأواف) يف سأأورة احلأأج، وهأأو اسأأمية ابملصأأدر مأأن إطأأالق املصأأدر علأأق اسأأم الفاعأأم 
ا يصأأطل النأأاس يف املقامأأات الأأيت ي أأون جي أأا أمأأر عظأأيم جصأأل املال  أأة اعظأأيم ه وأصأأله للم الغأأة   صأأار امسأأا. وإمنأأ

 وخضو  له. 
واإلذن: اسم لل الم الذي يفيد إابئة جعم للملذون، وهو م تق من: أذن له، إذا اسأتم  إليأه قأا  اعأاا (وأذنأت لرمأا   

وهي وارئة السأم ، جلصأم معأ  أذن لأه:  وئقت)، أي استمعت وطاعت إلرادة هللا. وأذن: جعم م تق من اسم ايذن
أما  أذنه، أي مسعه إليأه يقأا : أذن أيذن أذان  فأرح،   اسأتعمم يف الزم السأم  وهأو الرضأق ابملسأمو  جصأار أذن صعأ  
رضي صا يطلأب منأه أو مأا شألنه أن يطلأب منأه، وأابح جعلأه، ومصأدره إذن ب سأر اهلمأزة وسأ ون الأذا  ج ألن اخأتالف 

 ن لقصد التفرقة بني املعنيني. صيغة املصدري
 ومتعلق (أذن) حمذوف د  عليه (ال يت لمون)، أي من أذن له يف ال الم.  
ومع  أذن الرمحان: أن من يريد الت لم ال يستطيعه أو اعرتيه ره ة جال يقدم علق ال الم ئىت يستلذن هللا جلذن لأه، وإمنأا  

إذن عنأأد أهأأم امل اشأأفات يف العامأأم ايخأأروي جأأ ذا ألقأأق هللا يف الأأنفس أن  يسأأتلذنه إذا أهلمأأه هللا لالسأأتئذان جأأ ن اإلهلأأام
يستلذن استلذن هللا جلذن له  ما ورد يف ئديث ال فاعة من إئجام اين ياء عن االست فا  للناس ئىت أياوا حممد صلق 

( هللا علي مأن حمامأد وئسأن هللا عليه وسلم قا  يف احلديث  جلنطلق جهيت حتت العر  جلق  ساودا لريب عز ووم   يفت
 ال ناء عليه شيئا مل يفتحه علق أئد ق لي   يقو : ارج  رأسك ا ف  وا ف   . 

   
 

 4703صفحة : 
 
وقأأد أشأأار إا هأأذا قولأأه اعأأأاا (وال ي أأفعون إال ملأأن اراضأأق)، أي ملأأن علمأأأوا أن هللا اراضأأق ق أأو  ال أأفاعة جيأأه وهأأأم   

 ين اإلهلام يف ذلك العامل ال يعرتيه اخلطل. يعلمون ذلك اهلام هو من ق يم الوئي 
ومجلة (وقأا  صأوااب) جيأوز أن ا أون يف موضأ  احلأا  مأن اسأم املوصأو ، أي وقأد قأا  املألذون لأه يف ال أالم صأوااب، أي  

 اذن هللا له يف ال الم إذا علم أنه سيت لم صا يرضي هللا. 
 وإال من قا  صوااب جعلم أن من ال يقو  الصواب ال يؤذن له. وجيوز أن ا ون عطفا علق مجلة (أذن له الرمحن)، أي  
 وجعم (وقا  صوااب) مستعمم يف مع  املضار ، أي ويقو  صوااب، جعرب عنه ابملاضي إلجادة حتقق ذلك، أي يف علم هللا.  
ر رمحتأأه ينأأه أذن جيمأأا وإطأأالق صأأفة (الأأرمحن) علأأق مقأأام اجلاللأأة إهأأاء إا أن إذن هللا ملأأن يأأت لم يف ال أأالم أثأأر مأأن آاث 

 مصم به نف  يهم احمل ر من شفاعة أو استغفار. 
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[) اسأأتئناف ابتأأدا ي  الفذل أأة ملأأا اقأأدم مأأن وعيأأد ووعأأد، وإنأأذار 39(ذلأأك اليأأوم احلأأق جمأأن شأأاء اختأأذ إا ربأأه مأأهاب  
ان ميقأاات). واملقصأود وا   ، سيق مساق التنويه ب(يوم الفصأم) الأذي ابتأدئ ال أالم عليأه مأن قولأه (إن يأوم الفصأم  أ

 التنويه بعظيم ما يق  جيه من اجلزاء ابل واب والعقاب وهو نتيجة أعما  الناس من يوم ووود اإلنسان يف ايرا. 
جوصل اليوم ابحلق جيوز أن يراد به ال ابت الواق   ما يف قولأه اعأاا (وإن الأدين لواقأ ) وقولأه آنفأا (إن يأوم الفصأم  أان  

 ق) صع  ال ابت م م ما يف قوله اعاا (واقرتب الوعد احلق). ميقاات)، جي ون (احل
وجيوز أن يراد ابحلق ما قابم ال اطم، أي العأد  وجصأم القضأاء جي أون وصأل اليأوم بأه علأق ووأه اجملأاز العقلأي إذ احلأق  

 يق  جيه واليوم ظرف له قا  اعاا (يوم القيامة يفصم بين م). 
يق صسمق اليوم ينه شا  إطأالق اسأم اليأوم علأق اليأوم الأذي ي أون جيأه نصأر ق يلأة علأق وجيوز أن ي ون احلق صع  احلق 

أخر  م م: يوم ئليمة، ويوم بعاث. واملع : ذلك اليوم الذي مق له أن يقا : يأوم، ولأيس  ألايم انتصأار النأاس بعضأ م 
 من أعدا ه الذين  فأروا نعمتأه وأشأر وا بأه علق بعض يف الدنيا جي ون  قوله اعاا (ذلك يوم التغابن)، ج و يوم انتقام هللا

ع يأأده يف اإلهليأأة وي أأون وصأأل احلأأق ص أأم املعأأ  الأأذي يف قولأأه اعأأاا (الأأذين آاينأأاهم ال تأأاب يتلونأأه ئأأق االواأأه أولئأأك 
 يؤمنون به)، أي التالوة احلقيقية ابسم التالوة وهي التالوة بف م معاين املتلو وأغراضه. 

) إا اليأأوم املتقأأدم يف قولأأه (إن يأأوم الفصأأم  أأان ميقأأاات). ومفأأاد اسأأم اإلشأأارة يف م أأم هأأذا املقأأام واإلشأأارة بقولأأه (ذلأأك 
التن يه علق أن امل ار إليه ئقيق صا سيوصل به بس ب ما س ق من ئ اية شؤونه  ما يف قوله اعاا (أولئك علأق هأد  

(وابلخأرة هأم يوقنأون)، جروأم مجيأ  مأا وصأل بأأه  مأن رمأم) بعأد قولأه (هأد  للمتقأني الأذين يؤمنأون ابلغيأب) إا قولأه
 (يوم الفصم)  ان ئقيقا أبن يوصل أبنه (اليوم احلق) وما افر  عن ذلك من قوله (جمن شاء اختذ إا ربه مئااب). 

واعريل (اليأوم) ابلأالم للداللأة علأق معأ  ال مأا ، أي هأو ايعظأم مأن بأني مأا يعأده النأاس مأن أايم النصأر للمنتصأرين   
نه يوم جيم  جيه الناس  ل م ويعطق  م وائد من م ما هو أهله من خأ  أو شأر ج ألن مأا عأداه مأن ايايم امل أ ورة يف ي

 اتريخ ال  ر غ  اثبت الوقو . 
وجر  عليه (جمن شاء اختذ إا ربه مئااب) بفاء الفصيحة إلجصائ ا عن شرط مقدر انشئ عن ال الم السابق. والتقأدير:  

ك  له جمن شاء اختأاذ مأهب عنأد ربأه جليتحأذه، أي جقأد ابن ل أم مأا يف ذلأك اليأوم مأن خأ  وشأر جليحأرت ج ذا علمتم ذل
 صائب امل يئة ما يليق به للمص  يف ذلك اليوم. والتقدير: مهاب جيه، أي يف اليوم. 

 س لق و  املوعظة. وهذا التفري  من أبد  املوعظة ابلرتغيب والرتهيب عند ما اسن( الفرصة للواع  من ييؤ النفو  
واالختاذ: م الغة يف ايخذ، أي أخذ أخذا ي  ه املطاوعة يف التم ن، جالتاء جيأه ليسأت للمطاوعأة احلقيقيأة بأم هأي قأاز  

 وصارت صنزلة ايصلية. 
ون إال واالختاذ: اال تساب واجلعم، أي ليقنت م اان أبن يؤمن ويعمم صاحلا لينا  م اان عند هللا ين املهب عنده ال ي  

 خ ا. 
 جقوله (إا ربه) د  علق أنه مهب خ  ين هللا ال يرضق إال ابخل .  
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 4704صفحة : 

 
واملأهب ي أأون اسأأم م أان مأأن آب، إذا روأأ  جيطلأأق علأق املسأأ ني ين املأأرء يأأؤوب إا مسأ نه، وي أأون مصأأدرا ميميأأا   

روأوعي، أي جليجعأم أواب مناسأ ا للقأاء ربأه، أي أواب وهو ايوب، أي الروأو   قولأه اعأاا (إليأه أدعأو وإليأه مأهب)، أي 
 ئسنا. 

(إان أنأأذران م عأأذااب قري أأا) اعأأرتاا بأأني (مئأأااب) وبأأني (يأأوم ينظأأر املأأرء مأأا قأأدمت يأأداه)  يفمأأا  أأان موقأأ  ذلأأك الظأأرف  
 ئس ما أييت. 

 العلأم أبسأ اب النجأاة وضأدها واملقصود من هذه اجلملة اإلعذار للمحاط ني بقوار  هذه السورة حبيث مل ي ق بين م وبأني 
 ش  ة وال خفاء. 

جاخلرب وهأو(إان أنأذران م عأذااب قري أا) مسأتعمم يف قطأ  العأذر ولأيس مسأتعمال يف إجأادة احل أم ين  أون مأا سأ ق إنأذارا  
 أمر معلوم للمحاط ني. واجتت( اخلرب حبرف التل يد للم الغة يف اإلعذار بتنزيل م منزلة من يرتدد يف ذلك. 

م املسند جعال مسندا إا الضم  املنفصم إلجادة اقأوي احل أم، مأ    يأم املأت لم يف م أم املتأربي مأن ا عأة مأا عسأق ووع 
أن يلحأأق املحأأاط ني مأأن ضأأر ان مل أيخأأذوا ئأأذرهم بأأا أنأأذرهم بأأه  مأأا يقأأو  النأأذير عنأأد العأأرب بعأأد اإلنأأذار ابلعأأدو  أان 

 النذير العراين  . 
 ما يسوء يف مستق م قريب. واإلنذار: اإلخ ار حبصو   
وعرب عنه ابملضي ين أعظم اإلنذار قد ئصم صا اقدم من قوله (إن و نم  انت مرصادا للطاغني مئأااب) إا قولأه (جلأن  

 نزيد م إال عذااب). 
أي  وقأأرب العأأذاب مسأأتعمم قأأازا يف حتققأأه وإال ج نأأه حبسأأب العأأرف بعيأأد، قأأا  اعأأاا (إهنأأم يرونأأه بعيأأدا ونأأراه قري أأا)، 

لتحققه ج و  القريب علق أن العذاب يصدق بعذاب الخرة وهو ما اقدم اإلنذار بأه، ويصأدق بعأذاب الأدنيا مأن القتأم 
وايسر يف غزوات املسلمني يهم ال رك. وعن مقاام: هأو قتأم قأريش ب أدر. وي أمم عأذاب يأوم الفأت( ويأوم ئنأني  مأا 

 يدي م) وقوله (وإن للذين ظلموا عذااب دون ذلك). ورد لف  العذاب لذلك يف قوله اعاا (يعذمم هللا أب
[) جيأأوز أن يتعلأأق بفعأأم (اختأأذ إا ربأأه مئأأااب) 40(يأأوم ينظأأر، املأأرء مأأا قأأدمت يأأداه ويقأأو  ال أأاجر اي ليتأأ   نأأت اأأرااب  

 جي ون (يوم ينظر) ظرجا لغوا متعلقا ب(أنذران م). 
) ين قيأأام املال  أأة صأفا ئضأأور حملاسأأ ة النأأاس وانفيأأذ جصأأم وجيأوز أن ي أأون بأأدال مأأن (يأأوم يقأوم الأأروح واملال  أأة صأأفا 

 القضاء علي م وذلك ئني ينظر املرء ما قدمت يداه، أي ما عمله سالفا ج و بد  من الظرف اتب  له يف موقعه. 
 وعلق  ال الوو ني ججملة (إان أنذران م عذااب قري ا) معرتضة بني الظرف ومتعلقه أو بينه وبني ما أبد  منه.  
 واملرء: اسم للروم إذ هو اسم مؤن ه امرأة.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



واالقتصار علق املرء وري علق غالب اسأتعما  العأرب يف  الم أم، جأال الم خأرج خمأرج الغالأب يف التحاطأب ين املأرأة   
  انت صعز  عن امل ار ة يف شؤون ما  ان خارج ال يت. 

ا يعلأأم مأأن اسأأتقراء ال أأريعة الأأدا  علأأق عمأأوم الت أأاليل واملأأراد: ينظأأر اإلنسأأان مأأن ذ أأر أو أن أأق، مأأا قأأدمت يأأداه. وهأأذ 
 للروا  والنساء إال ما خص من ا أبئد الصنفني ين الروم هو املستحضر يف أذهان املتحاط ني عند التحاطب. 

 واعريل (املرء) لالستغراق م م (إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات).  
 ون من نظر العني أي ال صر، واملع : يوم ير  املرء ما قدمت يداه. ومع  نظر املأرء مأا قأدمت وجعم (ينظر)جيوز أن ي  

يداه: ئصو  وزاء عمله له، جعأرب عنأه ابلنظأر ين اجلأزاء ال خيلأو مأن أن ي أون مر يأا لصأائ ه مأن خأ  أو شأر، جأ طالق 
ه قوله اعاا (ل وا أعماهلم)، وقد واءت احلقيقة يف النظر هنا علق الوودان علق ووه اجملاز املرسم بعالقة اإلطالق ونظ  

 قوله اعاا (يوم لد  م نفس ما عملت من خ  حمضرا) الية. و(ما) موصولة صلت ا مجلة (قدمت يداه). 
وجيوز أن ي ون من نظر الف ر، وأصله قاز شا  ئىت حلق ابملعأاين احلقيقيأة  مأا يقأا : هأو خبأ  النظأرين، ومنأه التنظأر:  
وقأ  ال أيء، أي يأوم يرتقأب ويتلمأم مأا قأدمت يأداه، وا أأون (مأا) علأق هأذا الووأه اسأتف امية وجعأم (ينظأر) معلقأا عأأن ا

العمم بس ب االستف ام، واملع : ينظر املرء وواب من يسل : ما قدمت يداهف وجيوز أن ي ون من االنتظار  قوله اعاا 
 (هم ينظرون إال أتويله). 

 جلنس املفيد لالستغراق. واعريل (املرء)اعريل ا 
 والتقدمي: اس يق ال يء واالبتداء به.  
   
 

 4705صفحة : 
 
و(ما قدمت يداه) هو ما أسفله من ايعما  يف الدنيا من خ  أو شر جال خيتص صا عمله من السيئات جقد قا  اعاا   

 (يوم لد  م نفس ما عملت من خ  حمضرا وما عملت من سوء) الية. 
ما قدمت يداه) إما قاز مرسأم اطأالق اليأدين علأق مجيأ  آالت ايعمأا  وإمأا أن ي أون بطريقأة التم يأم بت أ يه وقوله ( 

هيئة العامم يعمالأه املحتلفأة ميئأة الصأان  للمصأنوعات بيديأه  مأا قأالوا يف امل أم  يأداك أو تأا  ولأو  أان ذلأك علأق قأو  
 بلسانه أو م ي بروليه. 

 يدين من التغليب ين خصوصية التغليب دون خصوصية التم يلية. وال مسن أن جيعم ذ ر ال 
 ومشم (ما قدمت يداه) اخل  وال ر.  
وخأص ابلأذ ر مأن عمأأوم املأرء اإلنسأان ال أأاجر الأذي يقأو  (اي ليتأ   نأأت اأرااب) ين السأورة أقيمأأت علأق إنأذار من أأري  

مل خيلأأق مأأن ايئيأأاء جضأأال عأأن أصأأحاب العقأأو  ال عأأث ج أأان ذلأأك ووأأه ختصيصأأه ابلأأذ ر، أي يأأوم يتمأأ  ال أأاجر أنأأه 
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امل لفني ابل را  ، أي يتمأ  أن ي أون غأ  مأدرك وال ئسأاس أبن ي أون أقأم شأيء بأا ال إدراك لأه وهأو الأرتاب، وذلأك 
 ال ل واندم علق ما قدمت يداه من ال فر. 

 لتحسر و   أن ي ونوا من ونس الرتاب. وقد  انوا يقولون (أإذا  نا ارااب ورجاات إان مل عوثون) ججعم هللا عقامم اب 
وذ ر وصل ال اجر يف أم منأه أن املأؤمن لأيس  أذلك ين املأؤمن وإن عمأم بعأض السأيئات واوقأ  العقأاب علأق سأيئااه  

ج أأو يروأأو أن ا أأون عاق تأأه إا النعأأيم وقأأد قأأا  هللا اعأأاا (يأأوم لأأد  أأم نفأأس مأأا عملأأت مأأن خأأ  حمضأأرا) وقأأا  (لأأ وا 
عمأأم م قأا  ذرة خأ ا يأأره ومأن يعمأأم م قأا  ذرة شأرا يأأره)، جأاملؤمنون يأأرون ثأواب اإلهأان وهأأو أعظأم ثأأواب أعمأاهلم جمأن ي

وثواب ئسنايم علق افاويم جي ا ويروون املص  إا ذلك ال واب وما يرونه من سأيئايم ال يطغأي علأق ثأواب ئسأنايم، 
ن يقأأارمم مأأ ال بقولأأه (وعلأأق ايعأأراف روأأا  يعرجأأون  أأال ج أأم  ل أأم يروأأون املصأأ  إا النعأأيم، وقأأد ضأأرب هللا هلأأم أو ملأأ

 بسيماهم واندوا أصحاب اجلنة أن سالم علي م مل يدخلوها وهم يطمعون) علق ما يف افس ها من وووه. 
 بسم هللا الرمحن الرئيم  
 سورة النازعات  
ت بأأدون واو، وعأأم لفأأ  (النازعأأات) مسيأأت يف املصأأائل وأ  أأر التفاسأأ  (سأأورة النازعأأات) اضأأاجة سأأورة إا النازعأأا 

علمأا علي أأا ينأأه مل يأذ ر يف غ هأأا. وعنونأأت يف  تأاب التفسأأ  مأأن صأحي( ال حأأاري يف   أأ  مأن  تأأب املفسأأرين بسأأورة 
 (والنازعات) اث ات الواو علق ئ اية أو  ألفاظ ا. 

(الساهرة) يف أثنا  ا ومل يق  يف غ ها وقا  سعد هللا ال    بسعدي واخلفاوي: إهنا اسمق (سورة الساهرة) لوقو  لف   
 من السور. 

وقاال: اسمق سورة الطامة  أي لوقو  لف  الطامة جي ا ومل يق  يف غ ها  ومل يذ رها يف اإلاقأان يف عأداد السأور الأيت هلأا  
 أ  ر من اسم. 

املأدبرات جي أا ومل يقأ  ورأيت يف مصحل م توب خبط اونسي عنون امس أا (سأورة جاملأدبرات) وهأو غريأب، لوقأو  لفأ   
 يف غ ها. 

 وهي م ية ابالافاق.  
 وهي معدودة احلادية وال مانني يف ارايب النزو ، نزلت بعد سورة الن ل وق م سورة االنفطار.  
 وعدد آي ا مخس وأربعون عند اجلم ور، وعدها أهم ال وجة ستا وأربعني آية.  
  
 أغراض ا  
 ، وإبطا  إئالة امل ر ني وقوعه. اشتملت علق إث ات ال عث واجلزاء 
 ويويم يومه وما يعرتي الناس ئينئذ من الوهم.  
 وإبطا  قو  امل ر ني بتعذر اإلئياء بعد انعدام ايوساد.  
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وعرا أبن ن راهنم إايه من عث عن طغياهنم ج أان الطغيأان صأادا هلأم عأن اإلصأغاء إا اإلنأذار ابجلأزاء جلصأ حوا آمنأني   
مرتق ني ئياة بعد هذه احلياة الدنيا أبن وعم م م طغياهنم  طغيان جرعون وإعراضه عن دعوة موسق عليه يف أنفس م غ  

 السالم وإن هلم يف ذلك عربة، واسلية لرسو  هللا صلق هللا عليه وسلم. 
 وانعطل ال الم إا االستدال  علق إم ان ال عث أبن خلق العوامل وادب  نظامه أعظم من إعادة اخللق.  
 وأدمج يف ذلك إلفات إا ما يف خلق السماوات وايرا من دال م علق عظيم قدرة هللا اعاا.  
وأدمأأج جيأأه امتنأأان يف خلأأق هأأذا العأأامل مأأن جوا أأد جيتنوهنأأا وأنأأه إذا ئأأم عأأامل الخأأرة وانقأأرا عأأامل الأأدنيا وأأاء اجلأأزاء علأأق  

 ايعما  ابلعقاب وال واب. 
   
 

 4706صفحة : 
 
 م يف إئالة ال عث ابست طا  م إايه ووعل م ذلأك أمأارة علأق انتفا أه جلأذلك يسأل  الرسأو  صألق هللا و  ل عن ش  ت  

عليه وسلم عن اعيني وقت الساعة سؤا  اعنت، وأن شلن الرسو  أن يذ رهم مأا ولأيس شألنه اعيأني إابهنأا، وأهنأا يوشأك 
 من الن ار.  أن حتم جيعلموهنا عياان و لهنم م  طو  الزمن مل يل  وا إال وزءا

[ يوم ارول 5[ جاملدبرات أمرا 4[ جالسابقات س قا 3[ والساحبات س حا 2[ والناشطات ن طا 1(والنزعات غرقا  
[) ابتأأد ت ابلقسأأم صحلوقأأات ذات صأأفات 9[ أبصأأرها خاشأأعة 8[قلأأوب يومئأأذ واوفأأة 7[ ات ع أأا الرادجأأة 6الراوفأأة 

 هذا القسم يويم املقسم به.  عظيمة قسما مراد منه حتقيق ما بعده من اخلرب ويف
وهذه ايمور اخلمسأة املقسأم مأا مجأو  وأر  لفظ أا علأق صأيغة اجلمأ  أبلأل واتء يهنأا يف أتويأم مجاعأات اتحقأق جي أا  

الصفات اجملموعة، ج ي مجاعات، انزعا، انشطات، ساحبات، سابقات، مدبرات، جتلك صفات ملوصوجات حمذوجة اد  
 . علي ا ايوصاف الصاحلة هلا

 جيجوز أن ا ون صفات ملوصوجات من نو  وائد له أصناف  ي ا الك الصفات.  
وجيوز أن ا ون صفات ملوصوجات خمتلفة اينوا  أبن ا أون  أم صأفة خاصأية مأن خأواص نأو  مأن املووأودات العظيمأة  

 قوامه بتلك الصفة. 
وجات خمتلفة أنوا  أو أصأناف، أو ملوصأوف والذي يقتضيه غالب االستعما  أن املتعاطفات ابلواو صفات مستقلة ملوص 

وائأأد لأأه أئأأوا  متعأأددة، وأن املعطوجأأات ابلفأأاء صأأفات متفرعأأة عأأن الوصأأل الأأذي عطفأأت عليأأه ابلفأأاء، ج أأي صأأفات 
 متعددة متفر  بعض ا عن بعض ملوصوف وائد جي ون قسما بتلك ايئوا  العظيمة ابعت ار موصوجايا. 

ني موصأأوجات هأأذه ايوصأأاف ويف افسأأ  معأأاين ايوصأأاف. وأئسأأن الووأأوه علأأق وللسأألل مأأن املفسأأرين أقأأوا  يف اعيأأ 
اجلملة أن  م صفة با عطل ابلواو مرادا ما موصوف غ  املراد صوصوف الصفة ايخأر ، وأن  أم صأفة عطفأت ابلفأاء 
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 ر مأا يف ذلأك أن ا ون ئا  أخر  للموصوف املعطوف ابلواو  ما اقدم. وسنعتمد يف ذلك أظ ر الوووه وأنظم أا ونأذ 
 من االختالف لي ون الناظر علق سعة بص ة. 

وهأأذا اإلمجأأا  مقصأأود لتأأذهب أج أأام السأأامعني  أأم مأأذهب ب أأن، جت  أأر خطأأور املعأأاين يف ايذهأأان، وات أأرر املوعظأأة  
 والعربة ابعت ار وق   م مع  يف نفس له جي ا أشد وق  وذلك من وجرة املعاين م  إجياز ايلفاظ. 

 : وصل م تق من النز  ومعاين النز     ة  ل ا ارو  إا اإلخراج واجلذب جمنه ئقيقة ومنه قاز. جالنازعات 
جيحتمم أن ي ون (النازعات) مجاعة من املال  ة وهو املو لون بق ض ايرواح، جأالنز  هأو إخأراج الأروح مأن اجلسأد شأ ه  

 النأز . وأوريأت صأفت م علأق صأيغة التلنيأث بتلويأم اجلماعأة بنز  الدلو من ال ئر أو الر ية ومن م قوهلم يف احملتضر وهأو يف
 أو الطوا ل  قوله اعاا (قالت ايعراب آمنا). 

وروي هذا عن علي وابن مسعود وابن ع اس وقاهد ومسروق وابن و   والسدي جلقسم هللا ابملال  أة يهنأا مأن أشأرف  
ا للم أر ني إذ هأم يف غفلأة عأن الخأرة ومأا بعأد املأوت، املحلوقات، وخص ا مأذا الوصأل الأذي هأو مأن اصأرجايا اأذ   

ويهنأأم شأأديد اعلق أأم ابحليأأاة  مأأا قأأا  اعأأاا ملأأا ذ أأر الي أأود (ولتجأأدهنم أئأأرص النأأاس علأأق ئيأأاة ومأأن الأأذين أشأأر وا) 
 جامل ر ني م م يف ئب احلياة جفي القسم صال  ة ق ض ايرواح عظة هلم وعربة. 

لغأأرا أيهأأم مأأن السأأورة وهأأو إث أأات ال عأأث ين املأأوت أو  منأأاز  الخأأرة ج أأذا مأأن والقسأأم علأأق هأأذا الووأأه مناسأأب ل 
 براعة االست ال . 

وغرقأا: اسأم مصأأدر أغأرق، وأصأله إغراقأأا، وأيء بأأه قأردا عأن اهلمأأزة جعومأم معاملأأة املصأدر ال الثأي املتعأأدي مأ  أنأأه ال   
عوضأا عأن مصأدر أغأرق وئأذجت منأه الزوا أد قأدر يوود غرق متعأداي وال أن مصأدره مفتأوح عأني ال لمأة ل نأه ملأا وعأم 

 جعله بعد ئذف الزوا د متعداي. 
ولأو قلنأأا: إنأأه سأأ نت عينأأه ختفيفأا ورعيأأا للمزاووأأة مأأ  ن أأطا، وسأأ حا، وسأ قا، وأمأأرا، ل أأان أرقأأب ين متحأأرك الوسأأط  

ز  ايرواح مأأن خيفأأل ابلسأأ ون، وهأأذا مصأأدر حمأأذوف هأأو مفعأأو  مطلأأق للنازعأأات، أي نزعأأا غرقأأا، أي مغرقأأا، أي انأأ
 أقاصي ايوساد. 

وجيوز أن ا ون (النازعات) صفة للنجوم، أي انز  من أجأق إا أجأق، أي اسأ ، يقأا : ينأز  إا ايمأر الفأالين، أي هيأم  
 وي تاق. 

وغرقأأا: ا أأ يه لغأأروب النجأأوم ابلغأأرق يف املأأاء وقأأا  احلسأأن وقتأأادة وأبأأو ع يأأدة وابأأن  يسأأان وايخفأأش، وهأأو علأأق هأأذا  
  ين ي ون مصدر غرق وأن اس ني عينه ختفيل. متعني
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 والقسم ابلنجوم يف هذه احلالة يهنا مظ ر من مظاهر القدرة الرابنية  قوله اعاا (والنجم إذا هو ).   
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 م جي أا. ومتمم أن ا ون (النازعات) مجاعات الرماة ابلس ام يف الغزو يقا : نأز  يف القأوس، إذا مأدها عنأد وضأ  السأ 
 وروي هذا عن ع رمة وعطاء. 

والغرق: اإلغراق، أي استيفاء مد القوس اغراق الس م جي ا جي ون قسما ابلرماة من املسلمني الغزاة ل رج م أبن غزوهم  
الأيت  لتلييد دين هللا، ومل ا ن للمسلمني وهم ص ة يومئذ غزوات وال  انوا يرووهنا، جالقسم ما إنذار للم أر ني بغأزوة بأدر 

  ان جي ا خضد شو ت م، جي ون من دال م الن وءة ووعد وعده هللا رسوله صلق هللا عليه وسلم. 
والناشطات: جيوز أن ا ون املوصوجات ابلن اط، وهأو قأوة االنطأالق للعمأم  السأ  السأري . ويطلأق الن أاط علأق سأ   

لسأيارة علأق ووأه الت أ يه لأدوام انقل أا يف دوا رهأا ال ور الوئ ي وس  ال ع  لقوة ذلك، جي ون املوصأوف إمأا ال وا أب ا
وإما إبم الغزو، وإما املال  ة اليت اسر  إا انفيأذ مأا أمأر هللا بأه مأن أمأر الت أوين و ال أا علأق ووأه احلقيقأة، وأايمأا  أان 

 جعطف ا علق (النازعات) عطل نو  علق نو  أو عطل صنل علق صنل. 
 تعدي من ابب نصر جتعني أن (الناشطات) جاعالت الن ط ج و متعد. و(ن طا) مصدر واء علق مصدر جعم امل 
 وقد ي ون مفضيا إلرادة الن اط احلقيقي ال اجملازي. وجيوز أن ي ون التل يد لتحقيق الوصل ال لرج  ائتما  اجملاز.  
  وعن ابن ع اس: الناشطات املال  ة ان ط نفوس املؤمنني، وعنه هي نفوس املؤمنني ان ط للحروج. 
و(الساحبات) صأفة مأن السأ ( اجملأازي، وأصأم السأ ( العأوم وهأو انقأم اجلسأم علأق ووأه املأاء م اشأرة وهأو هنأا مسأتعار  

لسأأرعة االنتقأأا ، جيجأأوز أن ي أأون املأأراد املال  أأة السأأا رين يف أوأأواء السأأماوات وآجأأاق ايرا، وروي عأأن علأأي بأأن ايب 
 طالب. 

ق العأأدو سأأريعة  سأرعة السأأاب( يف املأاء  السأأاحبات يف قأو  امأأريء القأأيس وجيأوز أن يأأراد خيأم الغأأزاة ئأني هجوم أأا علأ 
 يصل جرسا:          

مسأأ( اذ مأأا السأأاحبات علأأق الأأوغق                      أثأأرن الغ أأار ابل ديأأد املأر أأأم وقيأأم: (السأأاحبات) النجأأوم، وهأأو   
ة التحقيأأق مأأن التوسأأم إا انويأأه للتعظأأيم. وأأار علأأق قأأو  مأأن جسأأر النازعأأات ابلنجأأوم . (وسأأ حا) مصأأدر مؤ أأد إلجأأاد

وعطل (جالسابقات) ابلفاء يؤذن أبن هذه الصفة متفرعة عن اليت ق ل ا يهنم يعطفون ابلفاء الصفات اليت من شلهنا أن 
    يتفر  بعض ا عن بعض  ما اقدم يف قوله اعاا (والصاجات صفا جالزاورات زورا جالتاليات ذ را) وقو  ابن زايبة:       

اي هلأأأأل زايبأأأأة للحأأأأارث الأأأأص                      ابأأأأخ جأالأغأأأأأا م جأأأأأاليب جلأأأأذلك (جالسأأأأابقات) هأأأأي السأأأأابقات مأأأأن   
 الساحبات. 

والسأ ق: لأأاوز السأأا ر مأن يسأأ  معأأه ووصأوله إا امل أأان املسأأ  إليأأه ق لأه. ويطلأأق السأأ ق علأق سأأرعة الوصأأو  مأأن دون  
 ست قوا اخل ات) وقا  (أولئك الذين يسارعون يف اخل ات وهم هلا سابقون). ووود سا ر م  السابق قا  اعاا (جا

ويطلق الس ق علق الغلب والق ر، ومنه قوله اعاا (أم ئسأب الأذين اورتئأوا السأيئات أن جنعل أم) وقأو  مأرة بأن عأداء  
 الفقعسي:          

در ت الذي  نأت اطلأب جقولأه اعأاا (جالسأابقات سأ قا)  لنك مل اس ق من الدهأر لأيلة                      إذا أنت أ   
يصأأل( للحمأأم علأأق هأأذه املعأأاين علأأق اخأأتالف حمامأأم وصأأل السأأاحبات صأأا يناسأأب  أأم ائتمأأا  علأأق ئيالأأه أبن يأأراد 
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السا رات س ا سريعا جيما اعلمه. أو امل أادرات. وإذا  أان (السأاحبات) صعأ  اخليأم  أان (السأابقات) إن محأم علأق معأ  
 سرعات  ناية عن عدم م االة الفرسان بعدوهم وئرص م علق الوصو  إا أرا العدو، أو علق مع  غل  م أعداءهم. امل
 وأ د ابملصدر املراجد ملعناه وهو(س قا) للتل يد وداللة التن   علق عظم ذلك الس ق.   
 واملدبرات: املوصوجة ابلتدب .  
واوأراء ايعمأا  علأق مأا يليأق صأا اووأد لأه جأ ن  انأت السأاحبات مجاعأات  والتدب : وأوالن الف أر يف عواقأب ايشأياء 

املال  ة، جمع  اأدب ها انفيأذ مأا نأيط بعأديا علأق أ مأم مأا أذنأت بأه جعأربت عأن ذلأك ابلتأدب  لرمأور ينأه ي أ ه جعأم 
 املدبر املت  ت. 
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اأأدب  م ا أأأد احلأأرب مأأن  أأر، وجأأر، وغأأارة، وقتأأم، وأسأأ ، وحلأأأاق وإن  انأأت السأأاحبات خيأأم الغأأزاة جأأاملراد ابلتأأدب :   

للفأأارين، أو ث أأات ابمل أأان. وإسأأناد التأأدب  إا السأأاحبات علأأق هأأذا الووأأه قأأاز عقلأأي ين التأأدب  للفرسأأان وإمنأأا اخليأأم 
 أأم جأأج عميأأق)،   وسأا م لتنفيأأذ التأأدب ،  مأأا قأأا  اعأأاا (وأذن يف النأأاس ابحلأأج أياأأوك روأاال وعلأأق  أأم ضأأامر أياأأني مأأن

 جلسند اإليتان إا ضم  ( م ضامر) من اإلبم ين إايان احلجيج من الفجاح العميقة ي ون بس  اإلبم. 
 ويف هذا اجملاز إهاء إا ئذق اخليم وسرعة ج م ا مقاصد جرساهنا ئىت  لهنا هي املدبرة ملا دبره جرساهنا.  
 وإجراده إلرادة اجلنس أي أمورا. وايمر: ال لن والغرا امل م وانوينه للتعظيم،  
وينتظم من قمو  صفات(النازعات، والناشطات، والساحبات) إذا ج م من ا مجاعات الرماة واجلمالة والفرسان أن ي ون  

إشارة إا أصناف املقاالني مأن م أاة وهأم الرمأاة ابلقسأي، وجرسأان علأق اخليأم و انأت الرمأاة   أي قأدام الفرسأان انضأ( 
   ئىت ي لغوا إا م ان امللحمة. قا  أنيل بن زابن الطا ي:          عن م ابلن ا

وحتت وور اخليم ئرشل روله                      اتاح لغرات القلوب ن أالأ أا ولتحمم الية هلذه االئتمأاالت  انأت   
عأادايت وأضأراما، وهأي مأن اعريضا بت ديد امل ر ني حبأرب ا أن علأي م وهأي غأزوة جأت( م أة أو غأزوة بأدر م أم سأورة وال

دال م ن وءة حممد صلق هللا عليه وسلم إذ  انت هذه الت ديأدات صأرم ا واعريضأ ا يف مأدة مقامأه صألق هللا عليأه وسألم 
 ص ة واملسلمون يف ضعل جحصم من هذا القسم اعريض بعذاب يف الدنيا. 

موعظأة. واملقصأود منأه الزمأه وهأو وقأو  ال عأث ومجلة (يوم ارول الراوفة) إا (خاشعة) وواب القسأم وصأري( ال أالم  
ين القلوب ال ا ون إال يف أوسام. وقد علم أن املراد ب(يوم ارول الراوفأة) هأو يأوم القيامأة ينأه قأد عأرف ص أم هأذه 
ايئأأوا  يف آايت   أأ ة بأأا سأأ ق نزولأأه م أأم قولأأه (إذا روأأت ايرا) ج أأان يف هأأذا اجلأأواب يويأأم ليأأوم ال عأأث ويف طيأأه 

 يق وقوعه جحصم إجياز يف ال الم وام  بني اإلنذار بوقوعه والتحذير با جيري جيه. حتق
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و(يوم ارول الراوفة) ظرف متعلق ب(واوفة) جه  إا أن املقسم عليه املراد حتقيقه هأو وقأو  ال عأث أبسألوب أوقأ  يف  
يأه بعأض أئوالأه الأيت هأي مأن أهوالأه نفوس السامعني املن رين من أسلوب التصري( جبواب القسأم، إذ د  علأق املقسأم عل

 ج ان يف وواب القسم إنذار. 
ومل اقرن مجلة اجلواب بالم وواب القسأم ل عأد مأا بأني اجلأواب وبأني القسأم بطأو  مجلأة القسأم، جيظ أر يل مأن اسأتعما   

ا (والسأأماء ذات ال لغأأاء أنأأه إذا بعأأد مأأا بأأني القسأأم وبأأني اجلأأواب ال أياأأون بأأالم القسأأم يف اجلأأواب، ومأأن ذلأأك قولأأه اعأأا
الأأربوج) إا (قتأأم أصأأحاب ايخأأدود). وم لأأه   أأ  يف القأأرآن جأأال يأأؤاق بأأالم القسأأم يف ووابأأه إال إذا  أأان اجلأأواب مواليأأا 
جلملأة القسأم وأو(واته ي يأدن أصأنام م) (جوربأك لنسأللن م أمجعأني)، وين وأواب القسأم إذا  أان مجلأة امسيأة مل ي  أأر 

أر التصري( جبوازه وال صنعه، وإن  ان صائب املغ  استظ ر يف م حث الم اجلواب يف قولأه اعأاا اقرتانه بالم اجلواب ومل 
(ولأأو أهنأأم آمنأأوا وااقأأوا مل وبأأة مأأن عنأأد هللا خأأ ) أن الأأالم مل وأأواب القسأأم حمأأذوف وليسأأت الم وأأواب (لأأو) بأأدليم  أأون 

إذا  انأأت امسيأأة أن اقأأرتن ابلأأالم. ووعأأم صأأائب اجلملأأة امسيأأة، واالمسيأأة قليلأأة مأأن وأأواب (لأأو) جلأأم يأأر مجلأأة اجلأأواب 
 ال  اف ا عا للفراء وغ ه وواب القسم حمذوجا اقديره:لت ع ن. 

وقأأدم الظأأرف علأأق متعلقأأه ين ذلأأك الظأأرف هأأو ايهأأم يف وأأواب القسأأم ينأأه املقصأأود إث أأات وقوعأأه، جتقأأدمي الظأأرف  
لتل يد متعلقات اخلرب اليت من ا ذلك الظأرف، والتل يأد اهتمأام، لالهتمام به والعناية به ج نه ملا أ د ال الم ابلقسم مشم ا

   أ د ذلك الظرف يف ايثناء بقوله (يومئذ) الذي هو يوم ارول الراوفة جحصلت عناية عظيمة مذا اخلرب. 
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ومل أر من قا : إنه يستعمم والرول: االضطراب واالهتزاز وجعله من ابب نصر. وظاهر  الم أهم اللغة أنه جعم قاصر   

متعداي، جلذلك جيأوز أن ي أون إسأناد (اروأل) إا (الراوفأة) ئقيقيأا، جأاملراد ب(الراوفأة): ايرا يهنأا اضأطرب ويتأز 
ابلزالز  اليت حتصم عند جناء العامل الدنيوي واملص  إا العامل ايخروي قا  اعاا (يأوم اروأل ايرا واجل أا ) وقأا  (إذا 

روا) وأتنيث (الراوفة) يهنأا ايرا، وئينئأذ جمعأ  (ات ع أا الرادجأة) أن روفأة أخأر  ات أ  الروفأة السأابقة  روت ايرا
 ين صفة (الراوفة) اقتضي وقو  روفة، جالرادجة روفة اثنية ات   الروفة ايوا. 

 ول. وجيوز أن ي ون إسناد (ارول) إا (الراوفة) قازا عقليا، أطلق (الراوفة) علق س ب الر  
جاملراد ب(الراوفة): الصيحة والزلزلة اليت ارول ايرا بس   ا وعلت هأي الراوفأة م الغأة  قأوهلم: عي أة راضأية، وهأذا  

 هو املناسب لقوله (ات ع ا الرادجة) أي ات   الك الراوفة، أي مس  ة الرول رادجة، أي واقعة بعدها. 
 ت ال ديد ابلرول وهو التزلز . وجيوز أن ي ون الرول مستعارا ل دة الصوت ج  ه الصو  
 وأتنيث (الراوفة) علق هذا لتلويل ا ابلواقعة أو احلادثة.  
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و(ات ع ا الرادجة): التالية، يقا : ردف صع  ا  ، والرديل: التاب  لغ ه، قا  اعاا (أين بد م ب الثأة آالف مأن املال  أة  
ة مأأن ونسأأ ا و أأا النفحتأأان اللتأأان يف قولأأه اعأأاا (ونفأأخ يف الصأأور مأأردجني)، أي ات أأ  الروفأأة ايوا اثنيأأة، جأأاملراد: رادجأأ

 جصعق من يف السماوات ومن يف ايرا إال ما شاء هللا   نفخ جيه أخر  ج ذا هم قيام ينظرون). 
 ومجلة (ات ع ا الرادجة) ئا  من (الراوفة).  
 رادة النوعية. وان   (قلوب) للت   ، أي قلوب    ة ولذلك وق  م تدأ وهو ن رة إل 
واملراد: قلوب امل ر ني الذين  انوا جيحدون ال عث ج هنم إذا قاموا جعلموا أن ما وعدهم الرسأو  صألق هللا عليأه وسألم بأه  

 ئق اوقعوا ما  ان مذرهم منه من عقاب إن ار ال عث وال رك وغ  ذلك من أئواهلم. 
 افاويم يف التقو .  جلما قلوب املؤمنني ج ن جي ا اطمئناان متفاوات حبسب 
واخلوف يومئذ وإن  ان ال خيلو منه أئأد إال أن أشأده خأوف الأذين يوقنأون بسأوء املصأ  ويعلمأون أهنأم  أانوا ضأالني يف  

 احلياة الدنيا. 
 والواوفة: املضطربة من اخلوف، يقا : وول  ضرب ووفا ووويفا ووووجا، إذا اضطرب.  
 و(واوفة) خرب (قلوب).  
رها خاشأأعة) خأأرب اثن عأأن (قلأأوب) وقأأد زاد املأأراد مأأن الوويأأل بيأأاان قولأأه (أبصأأارها خاشأأعة)، أي أبصأأار ومجلأأة (أبصأأا 

 أصحاب القلوب. 
واخل و  ئقيقته: اخلضو  والتذلم، وهو هيئة لإلنسان، ووصل ايبصار به قاز يف اال فأاا والنظأر مأن طأرف خفأي  

عاملأة قأأا  اعأاا (خ أأعا أبصأارهم) يف سأأورة اقرتبأت السأأاعة. مأن شأدة اهللأأ  واخلأوف مأأن جظيأ  مأأا ا أاهده مأأن سأوء امل
 وم له قوله اعاا (ووووه يومئذ ابسرة). 

وإضأأاجة (أبصأأار) إا ضأأم  القلأأوب يدىن مالبسأأة ين ايبصأأار يصأأحاب القلأأوب و ال أأا مأأن وأأوارح ايوسأأاد م أأم  
 قوله (إال ع ية أو ضحاها). 

[) استئناف إمأا ابتأدا ي بعأد مجلأة القسأم وووابأه، إلجأادة 11إذا  نا عظاما  رة  [10(يقولن أإان ملردودون يف احلاجرة  
 أن هؤالء هم الذين سي ونون أصحاب القلوب الواوفة وايبصار اخلاشعة يوم ارول الراوفة. 

يأأأب وإمأأا اسأأأتئناف بيأأأاين ين القسأأأم ومأأأا بعأأأده مأأأن الوعيأأأد ي أأ  سأأأؤاال يف نفأأأس السأأأام  عأأأن الأأأداعي هلأأأذا القسأأأم جلو 
ب(يقولأأأون أ نأأأا ملأأأردودون يف احلأأأاجرة)، أي من أأأرون ال عأأأث، ولأأأذلك سأأألك يف ئ ايأأأة هأأأذا القأأأو  أسأأألوب الغي أأأة شأأألن 

 التحدث عن غ  ئاضر. 
وضأأأم  (يقولأأأون) عا أأأد إا معلأأأوم مأأأن السأأأياق وهأأأم الأأأذين شأأأ روا مأأأذه املقالأأأة وال خيفأأأون علأأأق املطلأأأ  علأأأق أئأأأواهلم  

 ي  م ابل عث. وخماط ايم وهم امل ر ون يف ا ذ
 واملساق إليه ال الم  م من يتلاق منه مساعه من املسلمني وغ هم.  
 وجيوز أن ي ون ال الم مسوقا إا من ري ال عث علق طريقة االلتفاف.  
 وئ ي مقاهلم بصيغة املضار  إلجادة أهنم مستمرون عليه وأنه متجدد جي م ال يرعوون عنه.  
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ستحضار ئالت م بت رير هذا القو  لي ون ذلك  ناية عن التعجيأب مأن قأوهلم هأذا  قولأه ولإلشعار صا يف املضار  من ا 
 اعاا (جلما ذهب عن إبراهيم الرو  وواءاه ال  ر  جيادلنا يف قوم لوط). 

 وقد علم السام  أهنم ما  رروا هذا القو  إال وقد قالوه جيما مضق.  
   
 

 4710صفحة : 
 
 م يف الدنيا جليس ضم  (يقولون) بعا د إا (قلوب) من قوله اعاا (قلوب يومئذ واوفة). وهذه املقالة صادرة من م وه  
و انت عاديم أن يلقوا ال الم الذي ين أرون جيأه ال عأث أبسألوب االسأتف ام إظ أارا ينفسأ م يف مظ أر املأرتدد السأا م   

  م أن ئجة استحالة ال عث انهضة. لقصد الت  م والتعجب من ايمر املستف م عنه. واملقصود: الت ذيب لزعم
ووعم االستف ام التعجيب داخال علق مجلة امسية مؤ دة ب(إن) وبالم االبتداء والك ثالثة مؤ دات مقوية للحرب إلجادة  

أهنم أاوا صا يفيد التعجب من اخلرب ومن شدة يقني املسلمني بأه، ج أم يتعج أون مأن اصأديق هأذا اخلأرب جضأال عأن حتقيقأه 
 به.  واإليقان

واملردود: ال يء املرو  إا صائ ه بعد االنتفا  به م أم العاريأة ورد لأن امل يأ  عنأد التفاسأخ أو التقايأم، أي ملروعأون إا  
 احلياة، أي إان مل عوثون من ق وران. 

 واملراد ب(احلاجرة): احلالة القدهة، يع  احلياة.  
ز احلقيقة من أا عأن اجملأاز، وايظ أر مأا يف ال  أاف: يقأا : روأ  جأالن وإطالقات (احلاجرة)    ة يف  الم العرب ال اتمي 

إا ئاجراه، أي يف طريقه اليت واء جي ا جحفرها، أي أثر جي ا ص يه جي ا وعم أثر قدميه ئفرا أي ين قدميه وعلتا جي أا 
ن علق اجملاز العقلي  قوهلم: أثرا م م احلفر، وأشار إا أن وصل الطريق أبهنا ئاجرة علق مع  ذات ئفر، وووز أن ي و 

عي ة راضية، أي راا عا   ا، ويقولون: روأ  إا احلأاجرة،   أيال ملأن  أان يف ئالأة جفارق أا،   روأ  إلي أا جصأار: روأ  
 يف احلاجرة، ورد إا احلاجرة، واراي قر  امل م. 

 دب ال تاب:          ومنه قو  ال اعر وهو عمران بن ئطان ئس ما ظن ابن السيد ال طليوسي يف شرح أ 
أئاجرة علق صل  وشيب                      معاذ هللا من سفه وعار ومن ايم ا  قوهلم  النقد عند احلاجرة  أي إعطأاء   

 س ق الرهان للس اق عند وصوله إا ايمد املعني للرهان. 
 يريد: أرووعا إا ئاجرة.  
و مناط التعجب وادعاء االستحالة، أي إذا صران عظاما ابلية ج يل نرو  وظرف (إذا) يف قوله (إذا  نا عظاما  رة) وه 

 أئياء. 
 و(إذا) متعلق ب(مردودون).  
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و( أأرة) صأأفة م أأتقة مأأن قأأوهلم:  أأر العظأأم، إذا بلأأي جصأأار جأأارد الوسأأط  القصأأ ة. وأتنيأأث ( أأرة) ين موصأأوجه مجأأ   
 ا س ، جوصفه جيري علق التلنيث يف االستعما . 

 (إذا). وقرأه بقية الع رة (أإذا) ممزاني إئدا ا مفتوئة  زة االستف ام وال انية م سورة هي  زة (إذا).  هي  زة 
وهذا االستف ام إن اري مؤ د لالستف ام ايو  للداللة علأق أن هأذه احلالأة وأديرة بأزايدة إن أار اإلروأا  إا احليأاة بعأد  

 املوت، ج ما إن اران إلظ ار شدة إئالته. 
وقأأرأ اجلم أأور ( أأرة) بأأدون ألأأل بعأأد النأأون. وقأأرأه محأأزة وال سأأا ي وأبأأو ب أأر عأأن عاصأأم ورويأأس عأأن يعقأأوب وخلأأل  

 (انخرة) ابيلل. 
 [) (قالوا) بد  اشتما  من مجلة (يقولون أ نا ملردودون يف احلاجرة). 12(قالوا الك إذا  رة خاسرة  
م هأذا يف غأرا آخأر غأ  القأو  ايو  جأالقو  ايو  قصأدهم مأن م وأعيد جعم القو  ملقاصد من ا الداللأة علأق أن قأوهل 

اإلن ار واإلبطا ، والقو  ال اين قصدوا منه االست زاء والتورك يهنم ال يؤمنون بتلك ال رة جوصف م إايها ب(خاسرة) من 
خاسأأأرة)  ابب الفأأرا والتقأأأدير، أي لأأأو ئصأأألت  أأأرة ل انأأت خاسأأأرة ومن أأأا دجأأأ  اأأأوهم أن ا أأون مجلأأأة الأأأك (إذن  أأأرة

 استئناجا من وانب هللا اعاا. 
وعرب عن قأوهلم هأذا بصأيغة املاضأي دون املضأار  علأق ع أس (يقولأون أ نأا ملأردودون يف احلأاجرة) ين هأذه املقالأة قالوهأا  

اسأت زاء جليسأت بأا يت أأرر مأن م خبأالف قأأوهلم (أ نأا ملأردودون يف احلأاجرة) ج نأأه ئجأة انهضأة يف زعم أأم، ج أذا بأا يت أأرر 
ن م يف  م مقام. وبذلك مل ي ن املقصود التعجب من قوهلم هذا ين التعجب ينقضي اإلن ار و ون  ريم، أي عوديم م

 إا احلياة عودة خاسرة أمر حمقق ال ين ر يهنم يعودون إا احلياة خاسرين ال حمالة. 
 رة للمؤنث لإلخ ار عنه ب( رة). و(الك) إشارة إا الردة املستفادة من (مردودون) واإلشارة إليه ابسم اإلشا 
 و(إذن) وواب لل الم املتقدم، والتقدير: إذن الك  رة خاسرة، جقدم (الك) علق ئرف اجلواب للعناية ابإلشارة.  
 وال رة: الوائدة من ال ر، وهو الروو  بعد الذهاب، أي روعة.  
 ملا  جاستع  هنا ملصادجة امل روه غ  املتوق . واخلسران: أصله نقص ما  التجارة اليت هي لطلب الرب(، أي بزايدة ا 
   
 

 4711صفحة : 
 
ووصل ال رة ابخلاسرة قاز عقلي للم الغة ين اخلاسر أصحاما. واملع : إان إذن خاسرون لت ذي نا وا ني صدق الذي   

 أنذران بتلك الروعة. 
لتفريأ  علأأق مأا يفيأده قأأوهلم (أينأا ملأأردودون يف [)  الفأأاء جصأيحة ل14[ جأ ذا هأأم ابلسأاهرة 13(ج منأا هأي زوأأرة وائأدة  

 احلاجرة إذا  نا عظاما  رة) من إئالت م احلياة بعد ال لق والفناء. 
 جتقدير ال الم: جال عجب يف ذلك جما هي إال زورة وائدة ج ذا أنتم ئاضرون يف احل ر.  
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عأأوده إا زوأأأره. وهأأذا مأأأن أئسأأأن  وضأأم  (هأأأي) ضأأم  القصأأأة وهأأو ضأأأم  ال أألن. واختأأأ  الضأأأم  املؤنأأث ليحسأأأن 
استعماالت ضم  ال لن. والقصر ئقيقي مراد منه أت يد اخلرب بتنزيم السام  منزلة من يعتقد أن زورة وائأدة غأ   اجيأة 

 يف إئيا  م. 
 وجاء (ج ذا هم ابلساهرة) للتفري  علق مجلأة (إمنأا هأي زوأرة وائأدة). و(إذا) للمفاوألة، أي احلصأو  دون أتخأ  جحصأم 

 أت يد مع  التفري  الذي أجاداه الفاء وذلك يفيد عدم الرتاب بني الزورة واحلصو  يف الساهرة. 
والزورة: املرة من الزور، وهو ال الم الذي جيه أمأر أو هنأي يف ئالأة غضأب. يقأا : زوأر ال عأ ، إذا صأاح لأه ليأن ض أو  

اصأويرا ملأا جيأه مأن معأ  التسأح  لتعجيأم الت أون. وجيأه  يس ، وعرب ما هنأا عأن أمأر هللا بت أوين أوسأاد النأاس ايمأوات
مناسأأ ة إلئيأأاء مأأا  أأان هامأأدا  مأأا ي عأأث ال عأأ  ال أأارك بزوأأرة يأأن ض مأأا سأأريعا خوجأأا مأأن زاوأأره، وقأأد عأأرب عأأن ذلأأك 

 ابلصيحة يف قوله اعاا (يوم يسمعون الصيحة ابحلق ذلك يوم اخلروج) وهو الذي عرب عنه ابلنفخ يف الصور. 
ت الزورة بوائدة أت يدا ملا يف صيغة املرة من مع  الوئدة لئال يتوهم أن إجراده للنوعيأة، وهأذه الزوأرة هأي النفحأة ووصف 

ال انيأة الأأيت يف قولأه اعأأاا (ونفأأخ يف الصأور جصأأعق مأن يف السأأماوات ومأأن يف ايرا إال مأن شأأاء هللا   نفأخ جيأأه أخأأر  
ا، وهي الرادجة اليت اقدم ذ رها آنفا وإمنا أريد ب وهنا وائأدة أهنأا ال ات أ  ب انيأة ج ذا هم قيام ينظرون)، ج ي اثنية اليت ق ل 

 هلا، وقد وصفت بوائدة يف سورة احلاقة مذا االعت ار. 
والساهرة: ايرا املستوية ال يضاء اليت ال ن ات جي ا خيتار م ل ا الوتما  اجلمأو  ووضأ  املغأا . وأريأد مأا أرا جيعل أا  

 الناس للح ر. هللا جلم  
 واإلايان ب(إذا) الفجا ية للداللة علق سرعة ئضورهم مذا امل ان عقب ال عث.  
وعطف ا ابلفاء لتحقيق ذلك املع  الأذي أجاداأه (إذا) ين اجلمأ  بأني املفاوألة والتفريأغ أشأد مأا يعأرب بأه عأن السأرعة مأ   

 إجياز اللف . 
ساد حتم جي ا ايرواح اليت  انت يف الدنيا جتحضر يف موقل احل ر للحساب واملع : أن هللا أيمر أبمر الت وين خبلق أو 

 بسرعة. 
[ جقأم هأأم 17[اذهأب إا جرعأون إنأه طغأق 16[ إذ انديأه ربأه ابلأواد املقأدس طأو   15(هأم أايأك ئأديث موسأق  

ائأأدة) وبأأني [) هأأذه اليأة اعأأرتاا بأني مجلأأة (ج منأا هأأي زوأرة و 19[ وأهأديك إا ربأأك جتح أق 18لأك إا أن از أأق 
مجلأأة (أأنأأتم أشأأد خلقأأا) الأأذي هأأو احلجأأة علأأق إث أأات ال عأأث   اإلنأأذار صأأا بعأأده دعأأت إا اسأأتطراده مناسأأ ة الت ديأأد 
ملن ري ما أخربهم به الرسو  صلق هللا عليه وسلم من ال عث لتماثم ئا  امل ر ني يف طغياهنم علق هللا ورسأوله صألق هللا 

اثأم ئأا  الرسأو  صألق هللا عليأه وسألم مأ  قومأه حبأا  موسأق عليأه السأالم مأ  جرعأون عليأه وسألم حبأا  جرعأون وقومأه و 
ليحصم مأن ذ أر قصأة موسأق اسألية للرسأو  صألق هللا عليأه وسألم وموعظأة للم أر ني وأ مأت م م أم أيب و أم وأميأة بأن 

مأأن أم الأه ا أأويق  خلأل وأضأرامما لقولأأه يف آخرهأا (إن يف ذلأأك لعأربة ملأأن خي أق) و(هأأم أاتك) اسأتف ام صأأوري يقصأد
السام  إا اخل  من غ  قصد إا استعالم املحاطب عأن سأابق علمأه بأذلك اخلأرب، جسأواء يف ذلأك علمأه مأن ق أم أو مل 
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يعلمه، ولذلك ال ينتظر املت لم مذا االستف ام ووااب عنه من املسؤو  بأم يعقأب االسأتف ام بتفصأيم مأا أوهأم االسأتف ام 
 ن أ ية اخلرب حبيث إنه با يتساء  الناس عن علمه. عنه مذا االستف ام  ناية ع

   
 

 4712صفحة : 
 
ولذلك ال استعمم العرب يف م له من ئروف االستف ام غ  (هم) يهنا اد  علق طلب حتقيق املستف م عنه، ج ي يف   

ا يستف م عن حتقيق ايمر، االستف ام م م (قد) يف اإلخ ار، واالستف ام مع ا ئاصم بتقدير  زة استف ام، جاملستف م م
ومن ق يله قوهلم يف االستف ام: ألأيس قأد علمأت  أذا جيألاون ب(قأد) مأ  جعأم النفأي املقأرتن ابسأتف ام إن أار مأن غأ  أن 

 ي ون علم املحاطب حمققا عند املت لم. 
 واخلطاب لغ  معني جال الم موعظة ويت عه اسلية الرسو  صلق هللا عليه وسلم.  
ه: بلغك، استع  اإلايأان حلصأو  العلأم ا أ ي ا للمعقأو  ابحملسأوس  ألن احلصأو  قأيء إنسأان علأق ووأه و(أاتك) معنا  

 التصرمية، أو  لن اخلرب احلاصم إنسان أث ت له اإلايان علق طريقة االستعارة امل نية، قا  النابغة:          
جاعأم مأن ئأدث ايمأر إذا طأرأ و أان، أي احلأادث مأن  أاتين أبيت اللعن أنك ملت  واحلديث: اخلرب، وأصله جعيأم صعأ   

 أئوا  الناس وإمنا يطلق علق اخلرب بتقدير مضاف ال يذ ر ل  رة االستعما  اقديره خرب احلديث، أي خرب احلادث. 
و(إذا) اسم زمان، واستعمم هنا يف املاضي وهو بد  من (ئديث موسأق) بأد  اشأتما  ين ئدي أه ي أتمم علأق  أالم  

 ه وغ  ذلك. هللا إاي
و مأا وأأاز أن ا أأون (إذا) بأأدال مأأن املفعأو  بأأه يف قولأأه اعأأاا (واذ أأروا نعمأة هللا علأأي م إذ  نأأتم أعأأداء) جيأأوز أن ا أأون  

بدال من الفاعأم وغأ ه، واقتصأار ابأن ه أام وغأ ه علأق أهنأا ا أون مفعأوال بأه أو بأدال مأن املفعأو  بأه اقتصأار علأق أ  أر 
عأأن الظرجيأأة، جقأأد وأأوز يف ال  أأاف وقأأو  (إذ) م تأأدأ يف قأأراءة مأأن قأأرأ (ملأأن مأأن هللا علأأق مأأوارد اسأأتعماهلا إذا خروأأت 

املؤمنني إذ بعث جي م رسأوال) يف سأورة آ  عمران.وأضأيل (إذ) إا مجلأة (انداه ربأه). واملعأ : هأم أاتك خأرب زمأان اند  
 جيه موسق ربه. 

 والواد: امل ان املنحفض بني اجل ا .  
. واملراد به التط   املعنوي وهو الت ريل والتربيك يوم ما نز  جيه من  الم هللا دون اوسط ملك ي لغ واملقدس: املط ر 

ال الم إا موسأق عليأه السأالم، وذلأك اقأديس خأاص، ولأذلك قأا  هللا لأه يف اليأة ايخأر  (جأاخل  نعليأك إنأك ابلأواد 
 املقدس). 

 ئأأر املطويأأة، وقأأد مسأأي م أأان بظأأاهر م أأة ذا طأأو  بضأأم الطأأاء وطو :اسأأم م أأان ولعلأأه هأأو نأأو  مأأن ايدويأأة ي أأ ه ال 
 وبفتح ا و سرها. واقدم يف سورة طه. وهذا واد يف وانب و م الطور يف برية سينا يف وان ه الغريب. 
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وقأأرأ اجلم أأور (طأأو ) بأأال انأأوين علأأق أنأأه بنأأو  مأأن الصأأرف للعلميأأة والتلنيأأث بتلويأأم ال قعأأة، أو للعأأد  عأأن طأأاو، أو  
 . وقرأه ابن عامر وعاصم ومحزة وال سا ي وخلل منوان ابعت اره اسم واد مذ ر اللف . للعجمة

 ومجلة (اذهب إا جرعون) بيان جلملة (انداه ربه).  
 ومجلة (إنه طغق) اعليم لرمر يف قوله (اذهب)، ولذلك اجتتحت حبرف (إن) الذي هو لالهتمام ويفيد مفاد التعليم.  
 واقدم عند قوله (للطاغني مئااب) يف سورة الن ل.  والطغيان إجراط الت رب 
وجرعأون: لقأأب ملأأك القأأ ط صصأأر يف القأأدمي، وهأأو اسأأم معأأرب عأأن اللغأأة العربانيأأة وال يعلأأم هأأم هأأو اسأأم للملأأك يف لغأأة  

الق ط ومل يطلقه القرآن إال علق ملك مصر الذي أرسم إليه موسأق، وأطلأق علأق الأذي يف زمأن يوسأل اسأم امللأك، وقأد 
 م ال الم عليه عند قوله اعاا (  بع نا من بعدهم موسق آبايانا إا جرعون وملئه) يف سورة ايعراف. اقد
 و(هم لك إا أن از ق وأهديك إا ربك) عرا وارغيب قا  اعاا (جقوال له قوال لينا لعله يتذ ر أو خي ق).  
ينه قصأد بأه اإلجيأاز يقأا : هأم لأك إا  أذاف وهأم وقوله (هم لك) ار يب ور  قر  امل م جال يغ  عن هذا الرت يب  

 لك يف  ذاف وهو  الم يقصد منه العرا بقو  الروم لضيفه: هم لك أن انز ف ومنه قو   عب:          
أال بلغا ع  بأجأ ا رسأالة                      ج م لك جيما قلت ومك هم ل ا بضم اتء (قلت). وقو  جبأ  أخيأه يف   

 ن أبيااه:          ووابه ع
من م لأغ  ع أا ج أم لأك يف الأيت                      الأوم علي أا ابطأال وهأي أئأأزم و(لأك) خأرب م تأدأ حمأذوف اقأديره:   

هم لك رغ ة يف  ذاف جحذف (رغ ة) وا تفي بداللة ئرف (يف) عليه، وقأالوا: هأم لأك إا  أذاف علأق اقأدير: هأم لأك 
 عليه.  ميمف جحذف (ميم) لداللة (إا)

   
 

 4713صفحة : 
 
قا  الطييب:  قا  ابن و : مىت  ان جعم من ايجعا  يف مع  جعم آخأر ج  أ ا مأا جيأر  أئأد ا قأر  صأائ ه جيعأو    

به يف االستعما  إليه ( ذا) ومتذ  به يف اصرجه ئذو صائ ه وإن  ان طريق االستعما  والعرف ضد ملخذه، أال اأر  
إال أن از أأق) وأنأأت إمنأأا اقأأو : هأأم لأأك يف  أأذاف ل نأأه ملأأا دخلأأه معأأ : آخأأذ بأأك إا  أأذا أو  إا قولأأه اعأأاا (هأأم لأأك

أدعأأوك إليأأه، قأأا  (هأأم لأأك إال أن از أأق). وقولأأه اعأأاا (أئأأم ل أأم ليلأأة الصأأيام الرجأأث إا نسأأا  م) ال يقأأا : رجأأث إا 
دي ب(إا) وهأذا مأن أسأد مأذاهب العربيأة ينأه املرأة، إمنا يقا : رج ت ما، ومع ا، ل ن ملا  ان الرجث صع  اإلجضاء عأ

 موض  هلك جيه املع  عنان ال الم جيلخذه إليه  اه. قيم ليس هذا من ابب التضمني بم من ابب اجملاز والقرينة اجلارة. 
تأأاء و(از أأق) قأأرأه انجأأ  وابأأن   أأ  وأبأأو وعفأأر ويعقأأوب بت أأديد الأأزاي علأأق اعت أأار أن أصأأله: اتز أأق، بتأأاءين، جقل أأت ال  

اجملأأاورة للأأزاي زااي لتقأأارب خمروي مأأا وأدغمأأت يف الأأزاي. وقأأرأه ال أأاقون بتحفيأأل الأأزاي علأأق أنأأه ئأأذجت إئأأد  التأأا ني 
 اقتصارا للتحفيل. 
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 وجعم (از ق) علق القراءاني أصله: اتز ق بتاءين مضار  از ق مطاو  ز اه، أي وعله ز يا.  
 النفساين قا  اعاا (قد أجل( مأن ز اهأا وقأد خأاب مأن دسأاها)، وهأو قأاز والز اة: الزايدة، واطلق علق الزايدة يف اخل  

 شا   ساو  احلقيقة ولذلك ال متاج إا قرينة. 
واملع : ئ ه علق أن يستعد لتحليص نفسه من العقيدة الضالة اليت هي خ ث قازي يف النفس جيق م إرشأاد مأن يرشأده  

 يؤذن بفعم جاعم يعاجل نفسه ويروض ا إذ  ان مل ي تد أن يز ي نفسه بنفسه. إا ما به زايدة اخل  ج ن جعم املطاوعة 
ولذلك أعق ه بعطل (وأهديك إا ربك جتح ق) أي إن  ان جيك إعأداد نفسأك للتز يأة ي أن إرشأادي إايك جتح أق،  

إذ   أأ ا مأأا يسأأتغ   ج أأان ارايأأب اجلمأأم يف الأأذ ر مراعأأق جيأأه ارا  أأا يف احلصأأو  جلأأذلك مل مأأتج إا عطفأأه بفأأاء التفريأأغ،
ابلعطل ابلواو م  إرادة الرتايب عن العطل حبأرف الرتايأب ين الأواو افيأد الرتايأب ابلقرينأة، ويسأتغ  ابلعطأل عأن ذ أر 
ئرف التفسأ  يف العطأل التفسأ ي الأذي ي أون الأواو جيأه صعأ  (أي) التفسأ ية جأ ن (أن از أق وأهأديك) يف قأوة املفأرد. 

 تز ية وهداييت إايك جح يتك هللا اعاا. والتقدير: هم لك يف ال
 واهلداية: الداللة علق الطريق املوصم إا املطلوب إذا ق ل ا امل دي.  
وافريأأ  (جتح أأق) علأأق (أهأأديك) إشأأارة إا أن خ أأية هللا ال ا أأون إال ابملعرجأأة قأأا  اعأأاا (إمنأأا خي أأق هللا مأأن ع أأاده  

 لة ال خطل جي ا وال اقص . العلماء)، أي العلماء به، أي خي اه خ ية  ام
 قا  الطييب: وعن الواسطي: أوا م العلم اخل ية،   اإلوال ،   التعظيم،   اهلي ة،   الفناء.  
ويف االقتصار علق ذ ر اخل ية إجيأاز بليأغ ين اخل أية مأالك  أم خأ . ويف وأام  الرتمأذي عأن أيب هريأرة قأا :  مسعأت  

 خاف أدجل ومن أدجل بلغ املنز   .  رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم من
وذ ر له اإلله احلق بوصل (ربك) دون أن يذ ر اسم هللا العلم أو غأ ه مأن طأرق التعريأل إلطاجأا يف الأدعوة إا التوئيأد  

ولن أأا السأأتطارة نفسأأه نفأأورا، ينأأه ال يعأأرف يف لغأأة جرعأأون اسأأم هللا اعأأاا، ولأأو عرجأأه لأأه ابمسأأه يف لغأأة إسأأرا يم لنفأأر ين 
جرعأون  أان يع أد آهلأة ابطلأة، ج أان يف قولأه إا ربأك وجرعأون يعلأم أن لأه راب إطمأا  لأه أن يرشأده موسأق إا مأا ال ينأأايف 

 عقا ده جيصغي إليه مسعه ئىت إذا مس  قوله وئجته داخله اإلهان احلق مدروا، جفي هذا ايسلوب استنزا  لطا ره. 
راد مأأا خ أأية هللا اعأاا وهلأأذا نأأز  جعل أا هنأأا منزلأأة الأالزم جلأأم يأأذ ر لأأه واخل أية: اخلأأوف جأأ ذا أطلقأت يف لسأأان ال أأر  يأ 

 مفعو  ين املح ي معلوم م م جعم اإلهان يف لسان ال ر  يقا : آمن جالن، وجالن مؤمن أي مؤمن ابه ووئدانيته. 
ب أأأأأم [ جقأأأأأا  أان ر 23[ جح أأأأأر جنأأأأأاد  22[   أدبأأأأأر يسأأأأأعق 21[ ج أأأأأذب وعصأأأأأق 20(جلريأأأأأه اليأأأأأة ال أأأأأرب   

 [)  24ايعلق 
 

 4714صفحة : 
 
الفأاء يف قولأأه (جأألراه اليأأة ال أأرب ) جصأأيحة وافريأأ  علأأق حمأأذوف يقتضأأيه قولأأه (اذهأأب إا جرعأأون). والتقأأدير: جأأذهب   

جأدعاه ج ذبأه جألراه اليأأة ال أرب ، وذلأك ين قولأأه (إنأه طغأق) يأأؤذن أبنأه سأيالقي دعأأوة موسأق ابالئتقأار واإلن أأار ين 
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ذينك، جعرا موسق عليه إظ ار آية اد  علق صدق دعواه لعلأه يأوقن  مأا قأا  اعأاا (قأا  أولأو وئتأك الطغيان مظنة 
 ب يء م ني قا  جلت به إن  نت من الصادقني جللقق عصاه ج ذا هي ثع ان م ني) جتلك هي الية ال رب  املراد هنا. 

ا عالمأة علأق ث أوت احلأق، واطلأق علأق معجأزة الرسأو  والية: ئقيقت ا العالمة وايمارة، واطلأق علأق احلجأة امل  تأة يهنأ 
 يهنا دليم علق صدق الرسو  وهو املراد هنا. 

وأعقأب جعأم (جألراه اليأأة ال أرب ) بفعأم (ج أأذب) للداللأة علأق شأدة عنأأاده وم ابراأه ئأىت أنأأه رأ  اليأة جلأم يأأرتدد ومل  
 يتم م ئىت ينظر يف الداللة بم ابدر إا الت ذيب والعصيان. 

 ملراد بعصيانه عصيان أمر هللا أن يوئده أو أن يطلق ب  إسرا يم من استع ادهم واسح هم للحدمة يف بالده. وا 
وعطل (  أدبر يسعق) ب( ) للداللة علق الرتاخي الرايب  ما هو شلهنا يف عطل اجلمم، جلجأادت ( ) أن مضأمون   

ملأة ق ل أا، أي أنأه اراقأق مأن الت أذيب والعصأيان إا مأا هأو اجلملة املعطوف ما أعلأق را أة يف الغأرا الأذي اضأمنته اجل
أشأأد وهأأو اإلدابر والسأأعي والأأدعاء اإلهليأأة لنفسأأه، أي بعأأد أن ج أأر مليأأا مل يقتنأأ  ابلت أأذيب والعصأأيان جح أأي أنأأأه إن 

 س ت رصا اروج دعوة موسق بني الناس جلراد احليطة لدجع ا وحتذير الناس من ا. 
ن يف معنيي مأأا اجملأأازيني جأأ ن ئقيقأأة اإلدابر هأأو امل أأي إا اجل أأة الأأيت هأأي خلأأل املاشأأي أبن واإلدابر والسأأعي مسأأتعمال 

ي ون متوو ا إا و ة   يتووه إا و ة اعا س ا. وهو هنا مسأتعار لإلعأراا عأن دعأوة الأداعي م أم قأو  النأيب صألق 
 هللا عليه وسلم ملسيلمة ملا أىب اإلهان  ولئن أدبرت ليعقرنك هللا  . 

وأمأا السأعي جحقيقتأه: شأدة امل أي، وهأأو هنأا مسأتعار للحأرص واالوت أاد يف أمأأره النأاس بعأدم اإلصأغاء ل أالم موسأأق،  
 ومج  السحرة ملعارضة معجزاه إذ ئس  ا سحرا  ما قا  اعاا (جتوا جرعون ججم   يده). 

 ج الثت ا مرا ة علق (يسعق). والعمم الذي يسعق إليه ي ينه قوله اعاا (جح ر جناد  جقا  أان رب م ايعلق)  
ججملة (جح ر) عطأل علأق مجلأة (يسأعق) ين جرعأون بأذ  ئرصأه ليقنأ  رعيتأه أبنأه الأرب ايعلأق خ أية شأيو  دعأوة  

 موسق لع ادة الرب احلق. 
وجيوز أن ي أون (أدبأر) علأق ئقيقتأه، أي اأرك ذلأك اجملمأ  أبن قأام معرضأا إعأالان بغضأ ه علأق موسأق وي أون (يسأعق)  

  يف ئقيقته أيضا، أي قام ي تد يف م يه وهي م ية الغاضب املعرا. مستعمال
واحل أأر: مجأأ  النأأاس، وهأأذا احل أأر هأأو امل أأني يف قولأأه اعأأاا (قأأالوا أروأأه وأخأأاه وابعأأث يف املأأدا ن ئاشأأرين أياأأوك ب أأم  

 سحار عليم). 
 وئذف مفعو  (ئ ر) لظ وره ين الذين م رون هم أهم مدينته من  م صنل.  
 (جناد ) ابلفاء إلجادة أنه أعلن هذا القو  هلم بفور ئضورهم لفرط ئرصه علق إبالد ذلك إلي م.  وعطل 
والنأأداء: ئقيقتأأه و أأر الصأأوت بأأدعوة أئأأد ليحضأأر ولأأذلك  انأأت ئأأروف النأأداء ان  أأة منأأاب (أدعأأو) جنصأأ ت االسأأم  

قأأة اللأأزوم  قأأو  احلريأأري يف املقامأأة الواقأأ  بعأأدها. ويطلأأق النأأداء علأأق رجأأ  الصأأوت دون طلأأب ئضأأور قأأازا مرسأأال بعال
ال الثني  جحني ولس  لنه أبن ماء السماء، اند  مناد من ق م ايمحاء  اخل وئذف مفعو  (اند )  ما ئأذف مفعأو  

 (ئ ر). 
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 وإسناد احل ر والنداء إا جرعون قاز عقلي ينه ال ي اشر بنفسه ئ ر الناس وال نداءهم ول ن أيمر أا اعه وونده، وإمنا 
 أسند إليه ينه الذي أمر به  قوهلم: ب  املنصور بغداد. 

والقأو  الأأذي اند  بأأه هأأو اأأذ   قومأأه صعتقأأدهم جيأأه جأأ هنم  أانوا يعتأأربون ملأأك مصأأر إهلأأا ين ال  نأأة خيأأربوهنم أبنأأه أبأأن   
 آمون ر   الذي جيعلونه إهلا ومظ ره ال مس. 

 وصيغة احلصر يف (أان رب م) لرد دعوة موسق.  
لأأه (جقأأا  أان رب أأم ايعلأأق) بأأد  مأأن مجلأأة (جنأأاد ) بأأدال مطابقأأا اعأأادة ئأأرف العطأأل، وهأأو الفأأاء ين ال أأد  قأأد وقو  

يقرتن ص م العامم يف امل أد  منأه لقصأد التل يأد  مأا يف قولأه اعأاا (ومأن النحأم مأن طلع أا قنأوان دانيأة) واقأدم يف سأورة 
 اينعام. 

طفا علق مجلة (يسعق) علق أن ي أون جرعأون أمأر مأذا القأو  يف أوأاء بل تأه، وجيوز أن ا ون مجلة (جقا  أان رب م) ع 
 وليس قاصرا علق إعالنه يف احل ر الذين ئ رهم ئو  قصره. 

   
 

 4715صفحة : 
 
جوصأل نفسأأه ابلأرب ايعلأأق ينأأه أبأن  آمأأون ر   وهأأو الأرب ايعلأأق، جلبنأأه هأو القأأا م بوصأأفه، أو ينأه  أأان يف عصأأر   

 جرعون رب ايرابب املتعددة عندهم جصفة (ايعلق) صفة  اشفة. اعتقاده: أن 
[) مجلأأة (جلخأأذه هللا ن أأا  الخأأرة وايوا) 26[ إن يف ذلأأك لعأأربة ملأأن خي أأق 25(جلخأأذه هللا ن أأا  الخأأرة وايوا  

املقصأأود مأأن مفرعأة عأأن اجلمأأم الأيت ق ل أأا، أي  أأان مأأا ذ أر مأأن ا ذي أأه وعصأيانه و يأأده سأأ  ا ين أخأأذه هللا، وهأذا هأأو 
 سوق القصة وهو مناط موعظة امل ر ني وإنذارهم، م  اسلية النيب صلق هللا عليه وسلم وا  يته. 

وئقيقأأأة ايخأأأذ: التنأأأاو  ابليأأأد، ويسأأأتعار   أأأ ا للمقأأأدرة والغل أأأة  مأأأا قأأأا  اعأأأاا (جلخأأأذانهم أخأأأذ عزيأأأز مقتأأأدر) وقأأأا   
  (جلخذهم أخذة رابية). واملع : جلم يفلت من عقاب هللا.

والن ا : اسم مصدر ن م به ان أيال وهأو م أم السأالم، صعأ  التسأليم ومعأ  الن أا : إيقأا  أذ  شأديد علأق الغأ  مأن  
الت    بذلك حبيث ين م أي يرد ويصرف من ي اهده عن أن أييت ص م ما عومم به املن م به، ج و م تق مأن الن أو  

 ملا بني يدي ا وما خلف ا) يف سورة ال قرة. وهو الن وص واهلروب، قا  اعاا (ججعلناها ن اال 
 وانتصب (ن ا ) علق املفعولية املطلقة لفعم (أخذه) م ني نو  ايخذ بنوعني منه ين ايخذ يق  أبئوا     ة.   
 وإضاجة (ن ا ) إا (الخرة وايوا) علق مع  (يف).  
 نم. جالن ا  يف ايوا هو الغرق، والن ا  يف الخرة هو عذاب و  
وقأد اسأأتعمم الن أأا  يف ئقيقتأأه وقأأازه ين مأأا ئصأأم لفرعأأون يف الأأدنيا هأأو ن أأا  ئقيقأأي ومأأا يصأأي ه يف الخأأرة أطلأأق  

 عليه الن ا  ينه ي  ه الن ا  يف شدة التعذيب وال مصم به ن ا  يوم القيامة. 
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جيأه أنأه ملأا مأات ابتأدأ يأذوق العأذاب وورود جعم (اخذه) بصيغة املضي مأ  أن عأذاب الخأرة مسأتق م ليأوم اجلأزاء مراعأا  
 ئني ير  منزلته اليت سيؤو  إلي ا يوم اجلزاء  ما ورد يف احلديث. 

 واقدمي (الخرة) علق (ايوا) يف الذ ر ين أمر الخرة أعظم.  
ن مجلأة وواء يف آخر القصة حبوصلة وجذل أة ملأا اقأدم جقأا  (إن يف ذلأك لعأربة ملأن خي أق) ج أم مأن معأ  ال يأان ملضأمو  

 (هم أاتك ئديث موسق) الايت. 
 واإلشارة بقوله (يف ذلك) إا (ئديث موسق).  
والعربة: احلالة اليت ينتقم الذهن من معرجت ا إا معرجة عاق ت ا أو عاق ة أم اهلا. وهي م تقة من العرب، وهو االنتقأا  مأن  

 ضفة واد أو هنر إا ضفته ايخر . 
 ة. واملراد ابلعربة هنا املوعظ 
وانوين (عربة) للتعظيم ين يف هذه القصة مواع     ة من و ات هي م الت لرعما  وعواق  ا، ومراق ة هللا وخ أيته،  

ومأأا يرتاأأب علأأق ذلأأك وعلأأق ضأأده مأأن خأأ  وشأأر يف الأأدنيا والخأأرة ووعأأم ذلأأك عأأربة ملأأن خي أأق، أي مأأن ختأأالط نفسأأه 
لأأذين يف مأأون داللأأة ايشأأياء علأأق لوازم أأا وخفاايهأأا، قأأا  اعأأاا (إمنأأا خ أأية هللا ين الأأذين خي أأون هللا هأأم أهأأم املعرجأأة ا

خي ق هللا من ع اده العلماء) وقا  (والك ايم ا  نضرما للناس وما يعقل ا إال العأاملون). واخل أية اقأدمت قري أا يف قولأه 
 (وأهديك إا ربك جتح ق). 

  م هذا  ما مل ينتف  ص له جرعون وقومه. ويف هذا اعريض ابمل ر ني أبهنم ليسوا أبهم لالنتفا  ص 
ويف القصأأة  ل أأا اعأأريض بسأأادة قأأريش مأأن أهأأم ال فأأر م أأم أيب و أأم بتنظأأ هم بفرعأأون وانظأأ  الأأد اء ابلقأأوم الأأذين  

ئ رهم جرعون واند  جي م ابل فر، وقد علم املسلمون مضرب هذا امل م ج ان أبو و م يوصل عنأد املسألمني بفرعأون 
 هذه ايمة. 

وأت يد اخلرب ب(أن) بالم االبتداء لتنزيأم السأامعني الأذين سأيقت هلأم القصأة منزلأة مأن ين أر مأا جي أا مأن املأواع  لعأدم  
 وري م علق االعت ار واالاعاظ صا جي ا من املواع . 

 [)  29[ وأغطش ليل ا وأخرج ضحاها 28[ رج  مس  ا جسواها 27(أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها  
 

 4716صفحة : 
 
انتقا  من االعت ار أبم اهلم من ايمم الأذي هأو ختويأل ويديأد علأق ا أذي  م الرسأو  صألق هللا عليأه وسألم إا إبطأا    

ش  ت م علق نفي ال عث وهي قولأه (أينأا ملأردودون يف احلأاجرة) ومأا أعق أوه بأه مأن الأت  م امل أ  علأق اأوهم إئالأة ال عأث. 
إا ايوسأام ال اليأأة إذ م لوهأا أبوسأأاد أنفسأأ م إذ قأالوا (أينأأا ملأردودون) وأأاء إبطأأا  وإذ قأد جرضأأوا اسأتحالة عأأودة احليأأاة 

ش  ت م بقياس خلق أوسادهم علق خلق السماوات وايرا جقيم هلم (أأنتم أشد خلقا أم السماء)، جلذلك قيم هلم هنا 
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مووه إا امل ر ني الذين عرب عن م آنفا أأنتم بضم هم ومل يقم: آاإلنسان أشد خلقا، وما هم إال من اإلنسان، جاخلطاب 
 بضما ر الغي ة من قوله (يقولون) إا قوله (ج ذا هم ابلساهرة)، وهو التفات من الغي ة إا اخلطاب. 

جاجلملة مستلنفة لقصد اجلواب عن ش  ت م ين ئ اية شأ  ت م ب(يقولأون أينأا) إا آخأره، اقتضأي ارقأب وأواب عأن  
 اء إليه عند قوله (يقولون أينا ملردودون). ذلك القو   ما اقدم اإله

واالستف ام اقريري. واملقصود مأن التقريأر إجلأاةهم إا اإلقأرار أبن خلأق السأماء أعظأم مأن خلق أم، أي مأن خلأق نأوع م  
وهأأو نأأو  اإلنسأأان وهأأم يعلمأأون أن هللا هأأو خأأالق السأأماء جأأال وأأرم أن الأأذي قأأدر علأأق خلأأق السأأماء قأأادر علأأق خلأأق 

ة اثنية، جينتج ذلك أن إعادة خلق ايوساد بعد جنا  ا مقدورة ه اعاا ينه قدر علق ما هو أعظم مأن ذلأك اإلنسان مر 
قا  اعاا (خللق السماوات وايرا أ رب من خلق الناس ول ن أ  ر الناس ال يعلمون)، ذلك أن نظرهم العقلأي غيمأت 

 إم ان ما هو أعظم با أئالوه ابلضرورة.  عليه العادة ججعلوا ما مل أيلفوه حماال، ومل يلتفتوا إا
 و(أشد): اسم افضيم، واملفضم عليه حمذوف يد  عليه قوله (أم السماء).  
ومع  (أشد): أصعب، و(خلقا) مصدر منتصب علأق التمييأز لنسأ ة اسأدية إلأي م، أي أشأد مأن و أة خلأق هللا إاي أم   

 أشد أم خلقه السماء، جالتمييز حمو  عن امل تدأ. 
(السأأماء) جيأأوز أن يأأراد بأأه اجلأأنس واعريفأأه اعريأأل اجلأأنس، أي السأأماوات وهأأي حمجوبأأة عأأن م أأاهدة النأأاس جي أأون و 

 االستف ام التقريري م نيا علق ما هو م ت ر بني الناس من عظمة السماوات انزيال للمعقو  منز  احملسوس. 
الوح جي ا أضواء النجوم جتعريفه اعريأل الع أد، وهأي ال أرة وجيوز أن يراد به مساء معينة وهي املسماة ابلسماء الدنيا اليت  

الفضا ية احمليطة ابيرا وي دو جي ا ضوء الن ار وظلمة الليم، جي ون االستف ام التقريري م نيأا علأق مأا هأو م أاهد هلأم. 
 وهذا أنسب بقوله (وأغطش ليل ا واخرج ضحاها) لعد ائتياوه إا التلويم. 

ا ون مستلنفة استئناجا بيانيا ل يان شدة خلق السماء، وجيوز أن ا ون بد  اشتما  مأن قولأه (أم ومجلة (بناها) جيوز أن  
السماء)، ينه يف اقدير: أم السماء أشد خلقا. وقد وعلت  لمة (بناها) جاصلة جي ون الوقل عندها وال ض  يف ذلأك 

 ا اال اسم مفرد. إذ ال ل س يف املع  ين (بناها( مجلة و(أم) املعادلة ال يق  بعده
وال ناء: وعم بيأت أو دار مأن ئجأارة، أو آوأر أو أدم، أو أثأواب مأن نسأيج ال أعر، م أدودة شأققه بعضأ ا إا بعأض  

 بغرز أو خياطة ومقامة علق دعا م، جما  ان من ذلك أبدم يسمق ق ة وما  ان أبثواب يسمق خيمة وخ اء. 
  امت ا ال يوت يف االرافا . وبناء السماء: خلق ا، استع  له جعم ال ناء مل 
 ومجلة (رج  مس  ا جسواها) م ينة جلملة (بناها) أو بد  اشتما  من ا. وسلك طريق اإلمجا    التفصيم لزايدة التصوير.  
والسمك: بفت( السني وس ون امليم: الرج  يف الفضاء  ما اقتصر عليأه الراغأب سأواء ااصأم املرجأو  ابيرا أو مل يتصأم  

 مصدر مسك. ما وهو 
والرج : وعم وسم (معتليا وهو مرادف للسمك جتعدية جعم (رج ) إا (السأمك) للم الغأة يف الرجأ ، أي رجأ  رجع أا أي  

 وعله رجيعا، وهو من ق يم قوهلم: ليم اليم، وشعر شاعر، وظم ظليم. 
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علق أبشياء وقد اتعلأق ابسأم شأيء والتسوية: التعديم وعدم التفاوت وهي وعم ايشياء سواء، أي متماثلة وأصل ا أن ات 
وائد علق مع  اعديم و ااه ونوائيه ومنه قوله هنا (جسواها)، أي عد  أوزاءها وذلك أبن أاقن صنع ا جأال اأر  جي أا 

 افاوات. 
 والفاء يف (جسواها) للتعقيب.  
 ان رب م ايعلق). واسوية السماء ئصلت م  ئصو  مس  ا، جالتعقيب جيه م م التعقيب يف قوله (جناد  جقا  أ 
ومجلة (وأغطش ليل ا) معطوجة علق مجلة (بناها) وليست معطوجة علق (رج  مس  ا) ين إغطا  وإخراج الضحق ليس  

 با ي ني به ال ناء. 
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 واإلغطا : وعله غاط ا، أي ظالما يقا : غطش الليم من ابب ضرب، أي أظلم.   
مة ووعله ظالما، أي وعم ليل ا ظالما، وهو قريب من قوله (رج  مس  ا) من ابب قوهلم: واملع : أنه خص الليم ابلظل 

 ليم أليم. 
 وإخراج الضحق: إبراز نور الضحق، وأصم اإلخراج النقم من م ان ئاو، واستع  لإلظ ار استعارة شا عة.  
ل مس اخلالص ومسأي بأه وقتأه علأق والضحق: بروز ضوء ال مس بعد طلوع ا وبعد امحرار شعاع ا، جالضحق هو نور ا 

اقأأدير مضأأاف  مأأا يف قولأأه اعأأاا (وأن م أأر النأأاس ضأأحق) يأأد  لأأذلك قولأأه اعأأاا (وال أأمس وضأأحاها)، أي نورهأأا 
 الواض(. 

وإمنا وعم إظ ار النور إخراج ين النور طاريء بعد الظلمة، إذ الظلمة عدم وهأو أسأ ق، والنأور حمتأاج إا السأ ب الأذي  
 ين ه. 

جة (ليأأأم) و(ضأأأحق) إا ضأأأم  (السأأأماء) إن  أأأان السأأأماء الأأأدنيا جرهنمأأأا يلوئأأأان للنأأأاس يف وأأأو السأأأماء جيلأأأوح وإضأأأا 
الضحق أشعة منت رة من السماء صادرة من و ة مطل  ال مس جتق  ايشعة علق ووه ايرا   إذا اوج ت ال أمس 

  ال مس يف ايجق إا أن يص  ليال ئال ا حميطا بدورة ايرا يف اليوم والليلة أخذ الظالم مم حمم ما يتقلص من شعا 
 بقسم من ال رة ايرضية. 

 وإن  ان السماء ونسا للسماوات ج ضاجة ليم وضحق إا السماوات يهنما يلوئان يف و ايا.  
[) انتقم ال الم من االستدال  32[ واجل ا  أرساها 31[أخرج من ا ماءها ومرعاها 30(وايرا بعد ذلك دئاها  
لأأق السأأأماء إا االسأأتدال  خبلأأأق ايرا ين ايرا أقأأأرب إا م أأاهديم ومأأأا يووأأأد علأأق ايرا أقأأأرب إا علم أأأم خب

 ابلتفصيم أو اإلمجا  القريب من التفصيم. 
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ويوأم االهتمأام بداللأة خلأق ايرا ومأا حتتأأوي عليأه مأن قأدم اسأم (ايرا) علأأق جعلأه وجاعلأه جانتصأب علأق طريقأأة   
ا  يتضأأمن أت يأأدا ابعت أأار الفعأأم املقأأدر العامأأم يف امل أأتغم عنأأه الأأدا  عليأأه الفعأأم الظأأاهر امل أأتغم االشأأتغا ، واالشأأتغ

 بضم  االسم املقدم. 
والدئو والدئي يقا : دئوت ودئيت. واقتصر اجلوهري علق الواوي وهو اجلاري يف  أالم املفسأرين هأو: ال سأط واملأد  

 بتسوية. 
 مسواة.  واملع : خلق ا مدئوة، أي م سوطة 
واإلشأأارة مأأن قولأأه (بعأأد ذلأأك) إا مأأا يف أأم مأأن (بناهأأا رجأأ  مس  أأا جسأأواها)، أي بعأأد أن خلأأق السأأماء خلأأق ايرا  

 مدئوة. 
وال عدية ظاهرها: أتخر زمان ئصأو  الفعأم، وهأذه اليأة أظ أر يف الداللأة علأق أن ايرا خلقأت بعأد السأماوات وهأو  

ده أدلة علم اهليئة. وقد اقدم بيان ذلك عند قوله اعأاا (هأو الأذي خلأق ل أم قو  قتادة ومقاام والسدي، وهو الذي اؤي
ما يف ايرا مجيعا   استو  إا السماء جسواهن سأ   مسأاوات) يف سأورة ال قأرة، ومأا ورد مأن الايت بأا ظأاهره  ظأاهر 

 آية سورة ال قرة أتويله واض(. 
 إليه (بعد) عن را ة ما ذ ر ق له  قوله اعاا(عتم بعد ذلك زنيم).  وجيوز أن ا ون ال عدية قازا يف نزو  را ة ما أضيل 
ومجلأة (أخأرج من أا ماءهأا ومرعاهأا) بأد  اشأتما  مأن مجلأة (دئاهأا) ين املقصأد مأن دئوهأا صقتضأق مأا ي مأم ايسأ   

 االنتفا  ما. 
   الفعلني. وال يص( وعم مجلة (أخرج من ا ماءها) إا آخرها بياان جلملة (دئاها) الختالف مع 
 واملرعق: مفعم من رعق يرعق، وهوهنا مصدر ميمي أطلق علق املفعو   اخللق صع  املحلوق، أي أخرج من ا ما يرعق.  
 والرعي: ئيقيته اناو  املاشية ال ر واحل يش والقصيم.  
ق يأأد  علأأق لطأأل هللا جاالقتصأأار علأأق املرعأأق ا تفأأاء عأأن ذ أأر مأأا ختروأأه ايرا مأأن ال مأأار واحل أأوب ين ذ أأر املرعأأ 

ابلعجماوات جيعرف منه أن اللطل ابإلنسان أئر  بداللة جحو  اخلطاب، والقرينة علق اال تفاء قوله بعده (متاعا ل م 
 وينعام م). 

وقد د  بذ ر املاء واملرعق علق مجي  ما ختروه ايرا قوات للناس وللحيوان ئىت ما اعاجل به ايطعمة من ئطب للط خ  
 ان ت ايرا، وئىت املل( ج نه من املاء الذي علق ايرا. ج نه با 

ونصأأب (اجل أأا ) جيأأوز أن ي أأون علأأق طريقأأة نصأأب (وايرا بعأأد ذلأأك دئاهأأا) وجيأأوز أن ي أأون عطفأأا علأأق (ماءهأأا  
ومرعاها) وي ون املع : وأخرج من ا و اهلا، جت ون (ا ) عوضا عن املضأاف إليأه م أم (جأ ن اجلنأة هأي املألو )أي مألو  

 ن خاف مقام ربه ج ن اجل ا  قط  من ايرا انائة علق ووه ايرا. م
وإرسأاء اجل أا : إث ايأا يف ايرا، ويقأا : رسأت السأفينة، إذا شأدت إا ال أاطئ جوقفأت علأق ايجنأر، ويوصأل اجل أم  

 ابلرسو ئقيقة  ما يف ايساس، قا  السمؤا  أو ع د امللك بن ع د الرئيم يذ ر و ل م:  
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رسأأا أصأأله جأأوق ال أأر  ومسأأا بأأه                      إا الأأنجم جأأر  ال ينأأا  طأأأويم وإث أأات اجل أأا : هأأو رسأأوخ ا بتغلغأأم   

صأأحورها وعأأروق أشأأجارها يهنأأا خلقأأت ذات صأأحور سأأا حة إا ابطأأن ايرا ولأأوال ذلأأك لزعزعت أأا الأأرايح، وخلقأأت 
 يلت أاربت ا وزادها يف ذلك أهنا وعلت أئجام أا متناسأ ة أبن خلقأت متسأعة اتحلل ا الصحور وايشجار ولوال ذلك لت

 القواعد   اتصاعد متضا قة. 
ومن مع  إرسا  ا: أهنا وعلت منحدرة ليتم ن الناس من الصعود جي ا بس ولة  ما يتم ن الرا ب مأن ر أوب السأفينة  

 قة. الراسية ولو  انت يف داخم ال حر ما   ن من ر وما إال ص 
[) (املتا ) يطلق علق ما ينتف  به مدة، جفيه معأ  التلويأم، واقأدم عنأد قولأه (وأمتعأت م) يف 33(متعا ل م وينعام م  

سورة النساء وهو هنا اسم مصدر مت ، أي إعطأاء لالنتفأا  زمأاان، واقأدم بيانأه عنأد قولأه اعأاا (ول أم يف ايرا مسأتقر 
 ومتا  إا ئني) يف سورة ايعراف. 

 انتصب (متاعا) علق النيابة عن الفعم. والتقدير: متعنا م متاعا. و  
والم (ل م وينعام م) الم التقوية ين املصدر جر  يف العمم عن الفعم، وهو راو  إا خلق ايرا واجل أا ، وذلأك يف  

مونأة مأن الغأارة علي أا ايرا ظاهر، وأما اجل ا  جرهنا معتصم م مأن عأدوهم، وجي أا مراعأي أنعأام م ا أون يف اجل أا  مل
 من غرة. وهذا إدماج االمتنان يف االستدال  إلاثرة ش رهم ئق النعمة أبن يع دوا املنعم وئده وال ي ر وا بع اداه غ ه. 

 ويف قوله (وايرا بعد ذلك دئاها) إا (وينعام م) حمسن اجلم    التقسيم.  
[ جلمأأأا مأأأن 36[ وبأأأرزت اجلحأأأيم ملأأأن يأأأر  35مأأأا سأأأعق [ يأأأوم يتأأأذ ر اإلنسأأأان 34(جأأأ ذا وأأأاءت الطامأأأة ال أأأرب    

[ وأمأأأا مأأأأن خأأأاف مقأأأام ربأأأأه وهنأأأق الأأأنفس عأأأأن 39[ جأأألن اجلحأأأيم هأأأأي املأأألو  38[ وآثأأأر احليأأأاة الأأأأدنيا 37طغأأأق 
[) جيوز أن ي ون التفري  علق االستدال  الذي اضأمنه قولأه (أأنأتم أشأد خلقأا أم 41[ ج ن اجلنة هي امللو  40اهلو  

جأأ ن إث أأات ال عأأث يقتضأأي اجلأأزاء إذ هأأو ئ متأأه. وإذا اقتضأأق اجلأأزاء  أأان علأأق العاقأأم أن يعمأأم جلأأزاء السأأماء) الايت، 
احلس  وجيتنب ما يوق  يف ال قاء وأن ي تم ابحلياة الدا مة جيؤثرها وال ي أرتث بنعأيم زا أم جيتأورط يف اا اعأه، جلأذلك جأر  

 دين. علق دليم إث ات ال عث اذ   ابجلزاءين، وإرشاد إا النج
وإذا قد قدم ق م االستدال  حتأذير إمجأايل بقولأه (يأوم اروأل الراوفأة) اليأة  مأا يأذ ر املطلأوب ق أم القيأاس يف اجلأد ،  

ويء عقب االستدال  بتفصيم ذلك التحذير مأ  قرنأه ابلت  أ  ملأن حتلأق بضأده جلأذلك عأرب عأن ال عأث ابتأداء ابلراوفأة 
ة ال رب  ملا يف هذين الوصفني من مع  ي مم الراوفة وما بعدها مأن ايهأوا  إا يهنا م دةه،   ابلزورة، وأخ ا ابلطام

 أن يستقر  م جريق يف مقره. 
ومن  ام املناس ة للتذ   بيوم اجلزاء وقو  عقب التذ   خبلق ايرا، واالمتنان صا هيل من ا لإلنسان متاعا بأه، لإلشأارة  

 واجلزاء.  إا أن ذلك ينت ي عندما مني يوم ال عث

This file was downloaded from QuranicThought.com



وجيوز أن جيعم قوله (ج ذا واءت الطامة ال رب ) مفرعا علق قوله (ج منا هي زورة وائدة جذا هم ابلسأاهرة) جأ ن الطامأة  
 هي الزورة. 

 ومناط التفري  هو ما عق ه من التفصيم بقوله (جلما من طغق) اخل إذ   يلتئم افري  ال يء علق نفسه.  
ذا وقأأ  بعأأد الفعأأم املاضأأي صأأرف إا االسأأتق ا ، وإمنأأا يأأؤاق بعأأد (إذا) بفعأأم املضأأي و(إذا) ظأأرف للمسأأتق م جلأأذلك إ 

 لزايدة حتقيق ما يفيده (إذا) من حتقق الوقو . 
واجمليء: هنا قاز يف احلصو  والوقو  ين ال يء املوقت املؤوم أبوأم ي أ ه شحصأا سأا را إا غايأة، جأ ذا ئصأم ذلأك  

  إذا بلغ امل ان املقصود. املؤوم عند أوله ج لنه السا ر إا
والطامة: احلادثة، أو الوقعة اليت اطم، أي اعلو واغلب صع  افوق أم اهلا من نوع ا حبيث يقأم م ل أا يف نوع أا، مألخوذ  

مأأأن طأأأم املأأأاء، إذا غمأأأر ايشأأأياء وهأأأذا الوصأأأل يأأأؤذن ابل أأأدة واهلأأأو  إذ ال يقأأأا  م لأأأه إال يف ايمأأأور امل ولأأأة   بولأأأغ يف 
 ا أبن وصفت ب(ال رب ) ج ان هذا أصرح ال لمات لتصوير ما يقارن احلادثة من ايهوا . ا حيص هوهل

واملأأأراد ابلطامأأأة ال أأأرب : القيامأأأة وقأأأد وصأأأفت أبوصأأأاف عديأأأدة يف القأأأرآن م أأأم الصأأأاخة والقارعأأأة والراوفأأأة ووصأأأفت  
 ابل رب . 

   
 

 4719صفحة : 
 
واءت الطامة ال رب ) بدا اشتما  ين ما أضيل إليه يوم هو من و(يوم يتذ ر اإلنسان ما سعق) بد  من مجلة (ج ذا   

ايئوا  الأيت ي أتمم علي أا زمأن قأيء الطامأة وهأو يأوم القيامأة ويأوم احلسأاب.واذ ر اإلنسأان مأا سأعاه: أن يوقأل علأق 
 أعماله يف  تابه ين التذ ر مطاو  ذ ره. 

 ظة. والتذ ر يقتضي س ق النسيان وهو امنحاء املعلوم من احلاج 
واملعأ : يأوم يأذ ر اإلنسأان جيتأذ ر، أي يعأأرا عليأه عملأه جيعأرتف بأه إذ لأيس املقصأأود مأن التأذ ر إال أثأره، وهأو اجلأأزاء  

 ج   ابلتذ ر عن اجلزاء قا  اعاا (قرأ  تابك  فق بنفسك اليوم عليك ئسي ا). 
 م ينه إظ ار يوم اإلرهاب. واربيز اجلحيم: إظ ار يهل ا. وويء ابلفعم املضاعل إلجادة إظ ار اجلحي 
واجلحأيم: و أنم. ولأذلك قأرن جعلأه بتأاء التلنيأث ين و أنم مؤن أة يف االسأتعما ، أو هأو بتلويأم النأار، واجلحأيم  أأم انر  

 عظيمة يف ئفرة عميقة. 
 وب  جعم (برزت) للمج و  لعدم الغرا ب يان مربزها إذ املوعظة يف اإلعالم بوقو  إبرازها يومئذ.  
 ن ير )، أي ل م راء، جفعم (ير ) منز  منزلة الالزم ين املقصود ملن له بصر،  قو  ال حرتي:          و(مل 
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أن يأر  م صأر ويسأم  وا  والفأاء يف قولأه (جلمأا مأن طغأأق) رابطأة اجلأواب (إذا) ين مجلأة (مأن طغأق) إا آخرهأا مجلأأة   
ني ووامأا ارا أاط لفظأي جلأذلك للأب الفأاء لأربط اجلأأواب يف امسيأة لأيس جي أا جعأم يتعلأق بأه (إذا) جلأم ي أن بأأني (إذا) وبأ

 ظاهر اللف ، وأما يف املع  جيعلم أن (إذا) ظرف يتعلق االستقرار الذي بني امل تدأ واخلرب. 
 و(أما) ئرف افصيم وشرط يهنا يف مع : م ما ي ن شيء.  
 د  عليه قوله (وأما من خاف مقام ربه).  والطغيان اقدم معناه آنفاز واملراد هنا: طغق علق أمر هللا،  ما 
وقدم ذ ر الطغيأان علأق أي أار احليأاة الأدنيا ين الطغيأان مأن أ أرب أسأ اب إي أار احليأاة الأدنيا جلمأا  أان مسأ  ا عنأه ذ أر   

 عق ه مراعاة للرتاب الط يعي. 
 واإلي ار: افضيم شيء علق شيء يف ئا  ال يتيسر جي ا اجلم  بني أئوا   م من ما.  
ويعأد  جعأم اإلي أار إا اسأم املألثور بتعديأه الفعأم إا مفعولأه، ويعأد  إا املألثور عليأه حبأرف (علأق) قأا  اعأاا ئ ايأة  

(لقد آثرك هللا علينا)، وقد يرتك ذ ر امللثور ي   إليه  مأا إذا  أان املألثور واملألثور عليأه ضأدين  مأا هنأا ملأا هأو شأا   مأن 
 خرة. املقابلة بني احلياة لدنيا وال

وقد يرتك ذ ر امللثور ا تفأاء بأذ ر املألثور عليأه إذا  أان هأو ايهأم  قولأه اعأاا (ويأؤثرون علأق أنفسأ م) لظ أور أن املأراد  
 يؤثرون الفقراء. 

واملأأراد ابحليأأاة الأأدنيا ئظوظ أأا ومناجع أأا اخلاصأأة مأأا، أي الأأيت ال ا أأار  ا جي أأا ئظأأوظ الخأأرة، جأأال الم علأأق ئأأذف  
 نعيم احلياة. مضاف، اقديره: 

ويف أأم مأأن جعأأم اإلي أأار أن معأأه ن أأذا لنعأأيم الخأأرة. ويروأأ  إي أأار احليأأاة الأأدنيا إا إرضأأاء هأأو  الأأنفس، وإمنأأا يعأأرف  أأال  
احلظني ابلتوقيل اإلهلي  ما عرف ال رك وا ذيب الرسم واالعتأداء علأق النأاس وال طأر والصألل ومأا يسأتت عه ذلأك مأن 

 ايئوا  الذميمة. 
اإلي ار هو الطغيان علق أمر هللا، ج ن ساديم ومس ي م يعلمون أن ما يدعوهم إليه الرسو  هو احلق ول ن م ومالك هذا  

ي رهون متابعته اسأت  ارا علأق أن ي ونأوا ا عأا للغأ  جتضأي  سأياديم وقأد زاد هأذا املفأاد بيأاان قولأه بعأده (وأمأا مأن خأاف 
ر احليأاة الأدنيا هأو إي ارهأا علأق الخأرة، جلمأا ايخأذ حبظأوظ احليأاة الأدنيا مقام ربه) الية. وبه يظ أر أن منأاط الأذم يف ي أا

اليت ال يفيت الخأذ مأا ئظأوظ الخأرة جأذلك غأ  مأذموم، وهأو مقأام   أ  مأن ع أاد هللا الصأاحلني ئ أاه هللا اعأاا عأن 
 ك من الدنيا). صاحلي ب  إسرا يم من قوهلم لقارون (وابتغ جيما آاتك هللا الدار الخرة و  انس نصي 

وقوله (من خاف مقام ربه) مقابم قوله (من طغق) ين اخلوف ضد الطغيان وقوله (هنق النفس عأن اهلأو ) مقابأم قولأه  
 (وآثر احلياة الدنيا). 

وهنأأي اخلأأا ل نفسأأه مسأأتعار لالن فأأاف عأأن انأأاو  مأأا حت أأه الأأنفس مأأن املعاصأأي واهلأأو ، ججعلأأت نفأأس اإلنسأأان صنزلأأة  
إا السأيئات وهأو ين أاه عأن هأذه الأدعوة، وهأذا ي أ ه مأا يسأمق ابلتجريأد، يقولأون: قالأت لأه نفسأه   شحص آخر يدعوه

  ذا جعصاها، ويقا : هنق قل ه، ومن أئسن ما قيم يف ذلك قو  عروة بن أذينة:          
 وإذا وودت هلا وساوس سلأوة                      شف  الفؤاد إا الضم  جسل ا    
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 4720صفحة : 

 
واملراد ب(اهلو ) ما يواه النفس ج أو مصأدر صعأ  املفعأو  م أم اخللأق صعأ  املحلأوق، ج أو مأا ارغأب جيأه قأو  الأنفس   

ال  وية والغض ية با خيالل احلق والنف  ال امم. وشا  اهلو  يف املرغوب الذميم ولأذلك قيأم يف قولأه اعأاا (ومأن أضأم 
 (بغ  هد ) ئا  جمؤ دة ليست اقييدا إذ ال ي ون اهلو  إال بغ  هد .  بن اا   هواه بغ  هد  من هللا) أن

 واعريل (اهلو ) اعريل اجلنس.  
والتعريل يف (امللو ) ايو  وال اين اعريل الع أد، أي مألو  مأن طغأق، ومألو  مأن خأاف مقأام ربأه، وهأو اعريأل معأن  

لأه: غأض الطأرف، أي الطأرف املع أود مأن ايمأر، أي عن ذ ر ما يضاف إليه (مألو ) وم لأه شأا   يف ال أالم  مأا يف قو 
غأض طرجأك. وقولأأه: وامأر السأأم ، أي مسعأك وقولأأه اعأاا (وبين مأأا ئجأاب وعلأأق ايعأراف روأأا )، أي علأق أعأأراف 
احلجاب، ولذلك جتقدير ال الم عند واة الصرة امللو  له أو ملواه عنأد وأاة ال وجأة، ويسأمي وأاة ال وجأة ايلأل والأالم 

ضأا عأن املضأاف إليأه وهأي اسأمية ئسأنة لوضأوئ ا واختصأارها، وأيىب ذلأك ال صأريون، وهأو خأالف ضأئيم، إذ هذه عو 
 املع  متفق عليه. 

 وامللو : اسم م ان من أو ، إذا روه، جاملراد به: املقر واملس ن ين املرء يذهب إا قضاء شؤونه   يرو  إا مس نه.  
ة وأصأم املقأام م أان القيأام ج أان أصأله م أان مأا يضأاف هأو إليأه،   شأا  إطالقأه و(مقام ربه) قاز عن اجلال  وامل اب 

علق نفس ما يضاف إليه علق طريقة ال ناية بتعظيم امل ان عن اعظيم صائ ه، م م ألفاظ: وناب، و نل، وذر ، قأا  
لأوب مأا نسأ ة إا امل أ  اعاا (وملن خاف مقام ربه ونتان) وقا  (ذلك ملن خاف مقامي) وذلك مأن ق يأم ال نايأة املط

 عنه ج ن خوف مقام هللا مراد به خوف هللا واملراد ابلنس ة ما ي مم التعلق ابملفعو . 
 ويف قوله (يوم يتذ ر اإلنسان ما سعق) إا قوله (ج ن اجلنة هي امللو ) حمسن اجلم  م  التقسيم.  
 لو ). واعريل (النفس) يف قوله (وهنق النفس) هو م م التعريل يف (امل 
ويف اعريأأأل (أصأأأحاب اجلحأأأيم) و(أصأأأحاب اجلنأأأة) بطريأأأق املوصأأأو  إهأأأاء إا أن الصأأألتني علتأأأان يف اسأأأتحقاق ذلأأأك   

 امللو . 
[ إمنأأا أنأأت منأأذر مأأن 44[ إا ربأأك منت اهأأا 43[ جأأيم أنأأت مأأن ذ راهأأا 42(يسأأللونك عأأن السأأاعة أاين مرسأأاها  

وا يسللون عن وقت ئلو  الساعة اليت يتوعدهم ما النيب صألق هللا [) استئناف بياين من ؤه أن امل ر ني  ان45خي اها 
 عليه وسلم  ما ئ اه هللا عن م غ  مرة يف القرآن  قوله (ويقولون مىت هذا الوعد إن  نتم صادقني). 

وأو أأوا  و أأان سأأؤاهلم اسأأت زاء واسأأتحفاجا يهنأأم عقأأدوا قلأأومم علأأق اسأأتحالة وقأأو  السأأاعة ورصأأا طل أأوا التعجيأأم بوقوع أأا 
أنفس م وأشياع م أن أتخر وقوع أا دليأم علأق اليألس من أا يهنأم يتو أون أهنأم إذا جعلأوا ذلأك مأ  الرسأو  صألق هللا عليأه 
وسلم لو  ان صادقا حلمي غضب هللا مرسله س حانه ج ادر اراءيم العذاب وهم يتو ون شؤون اخلالق   ؤون الناس إذا 
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قا قا  اعاا (لو يؤاخذهم صأا  سأ وا لعجأم هلأم العأذاب بأم هلأم موعأد مل جيأدوا غضب أئدهم عجم ابالنتقام طي ا وئن
 من دونه مو ال). 

جال ورم ملا قضي ئق االستدال  علق إم ان ال عث اقامة الدليم وضرب ايم أا ، وعأرا بعقأاب الأذين اسأتحفوا مأا  
وا: هأم جملأيء هأذه الطامأة ال أرب  وقأت معلأومف يف قوله (ج ذا وأاءت الطامأة ال أرب )،  أان ذلأك م أارا لسأؤاهلم أن يقولأ

 ج ان احلا  مقتضيا هذا االستئناف ال ياين قضاء حلق املقام وووااب عن سابق ال الم. 
 جضم  (يسللون) عا د إا امل ر ني أصحاب القلوب الواوفة والذين قالوا (أإان ملردودون يف احلاجرة).  
 ة علق لدد هذا السؤا  وا رره. وئ ي جعم السؤا  بصيغة املضار  للدالل 
والسأاعة: هأأي الطامأأة جأذ ر السأأاعة إظ أأار يف مقأام اإلضأأمار لقصأأد اسأتقال  اجلملأأة صأأدلوهلا مأ  افأأنن يف التع أأ  عن أأا  

 مذين االمسني (الطامة) و(الساعة). 
 و(أاين مرساها) مجلة م ينة للسؤا .  
 و(أاين) اسم يستف م به عن اعيني الوقت.  
ف ام مسأأأتعمم يف االسأأأت عاد  نايأأأة وهأأأو أيضأأأا  نايأأأة عأأأن االسأأأتحالة، و(مرسأأأاها) مصأأأدر ميمأأأي لفعأأأم أرسأأأق، واالسأأأت 

واإلرسأأاء: وعأأم السأأفينة عنأأد ال أأاطيء لقصأأد النأأزو  من أأا. واسأأتع  اإلرسأأاء للوقأأو  واحلصأأو  ا أأ ي ا لرمأأر املغيأأأب 
اين) ارشأأي( لالسأأتعارة، واقأأدم نظأأ  هأأذه يف ئصأأوله بسأأفينة مأأاخرة ال حأأر ال يعأأرف وصأأوهلا إال إذا رسأأت، وعليأأه ف(أ

 سورة ايعراف. 
   
 

 4721صفحة : 
 
وقوله (جيم أنت من ذ راها) واق  موق  اجلواب عن سؤاهلم عأن السأاعة ابعت أار مأا يظ أر مأن ئأا  سأؤاهلم عأن السأاعة   

ل أأالم علأأق خأأالف مقتضأأق مأأن إرادة اعيأأني وقت أأا وصأأرف النظأأر عأأن إراديأأم بأأه االسأأت زاء، ج أأذا اجلأأواب مأأن ختأأريج ا
الظاهر، وهو من القأي السأا م بغأ  مأا يتطلأب ان ي أا لأه علأق أن ايوا بأه أن ي أتم بغأ  ذلأك، وهأو مضأمون قولأه (إمنأا 
أنت منذر من خي اها). وهأذا مأا يسأمق ابيسألوب احل أيم، ونظأ ه مأا روي يف الصأحي( أن روأال سأل  النأيب صألق هللا 

ه  مأأأاذا أعأأأددت هلأأأاف  ، أي  أأأان ايوا لأأأك أن اصأأأرف عنايتأأأك إا االسأأأت  ار مأأأن عليأأأه وسأأألم عأأأن السأأأاعة جقأأأا  لأأأ
 احلسنات إعدادا ليوم الساعة. 

واخلطاب وإن  ان موو ا إا النيب صلق هللا عليه وسلم جاملقصود بلوغه إا مسام  امل ر ني جلذلك اعترب اعت ار وواب  
 شلن اجلواب والسؤا . عن  الم م وذلك مقتضق جصم اجلملة عن اليت ق ل ا 
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و(ما) يف قوله (جيم) اسم استف ام صع : أي شيءف مستعملة يف التعجيب من سؤا  السا لني عن ا   اوبيح م. و(يف)  
للظرجية اجملازية جبعم امل ر ني يف إئفا  م ابلسؤا  عن وقت الساعة  لهنم وعلوا النأيب صألق هللا عليأه وسألم حموطأا بأذ ر 

 تل سا به ال س العامل ابملعلوم جد  علق ذلك حبرف الظرجية علق طريقة االستعارة يف احلرف. وقت الساعة، أي م
وئذف ألل (ما) لوقوع ا بعد ئرف اجلر م م (عم يتساءلون). و(جيم) خرب مقأدم و(أنأت) م تأدأ، و(مأن ذ راهأا) إمأا  

 متعلق ابالستقرار الذي يف اخلرب أو هو ئا  من امل تدأ. 
ينة لإلمام الذي يف (ما) االستف امية، أي يف شيء هأو ذ راهأا، أي يف شأيء هأو أن اأذ رها، أي لسأت و(من): إما م  

متصداي ل يء هو ذ ر  الساعة، وإما صفة للم تدأ ج أي ااصأالية وهأي ضأرب مأن االبتدا يأة ابتأداةها قأازي، أي لسأت 
السأاعة، وعلأق ال أاين: مأا أنأت يف صألة  يف شيء يتصم بذ ر  الساعة وموم ئوله، أي ما أنت يف شيء هو ذ ر وقأت

 م  ذ ر الساعة، أي ال مالبسة بينك وبني اعيني وقت ا. 
واقدمي (جيم) علق امل تدأ لالهتمام به ليفيد أن مضمون اخلرب هو مناط اإلن أار خبأالف مأا لأو قيأم: أأنأت يف شأيء مأن   

 . ذ راهاف والذ ر : اسم مصدر الذ ر، واملراد به هنا الذ ر اللساين
ومجلة (إا ربك منت اها) يف موق  العلة لإلن ار الذي اقتضاه قولأه (جأيم أنأت مأن ذ راهأا) ولأذلك جصألت، ويف ال أالم  

 اقدير مضاف، واملع : إا ربك علم منت اها. 
 . واقدمي اجملرور علق امل تدأ يف قوله (إا ربك منت اها) إلجادة القصر، أي ال إليك، وهذا قصر صفة علق موصوف 
واملنت ق: أصله م ان انت اء السأ ،   أطلأق علأق املصأ  ين املصأ  الزم لالنت أاء قأا  اعأاا (وأن إا ربأك املنت أق)    

اوسأ  جيأه جألطلق علأق العلأم، أي ال يعلم أا إال هللا، جقولأه (منت اهأا) هأو يف املعأ  علأق ئأذف مضأاف، أي علأم وقأت 
 ). ئصوهلا  ما د  عليه قوله (أاين مرساها

 وجيوز أن ي ون (منت اها) صع  بلود خربها  ما يقا : أهنيت إا جالن ئادثة  ذا، وانت ق إيل ن ل  ذا.  
وقوله (إمنا أنت منذر من خي اها) استئناف بياين انشئ عن مجلة (جيم أنت من ذ راها إا ربك منت اها) وهو أن يسل   

ذ رها وأهنا قري ة، جلويب أبن النيب صلق هللا عليه وسلم ئظه التحذير السام  عن ووه إ  ار النيب صلق هللا عليه وسلم 
من بغتت ا، وليس ئظه اإلعالم بتعيني وقت ا، علق أن امل ر ني قد اختذوا إعراا القرآن عن اعيني وقت أا ئجأة هلأم علأق 

غيأأب ولأذلك ا أرر يف القأأرآن إئالت أا يهنأم جب ل أم ابحلقأأا ق مسأ ون أن مأن شأألن النأيب صألق هللا عليأأه وسألم أن يعلأم ال
 ارب ة النيب صلق هللا عليه وسلم من ذلك  ما يف قوله اعاا (قم ال أقو  ل م عندي خزا ن هللا وال أعلم الغيب). 

وأجادت (إمنا) قصر املحاطب علق صفة اإلنذار، أي ختصيصأه حبأا  اإلنأذار وهأو قصأر موصأوف علأق صأفة ج أو قصأر  
 قدوه جيه صا د  عليه إحلاج م يف السؤا  من  ونه مطلعا علق الغيب. إضايف، أي ابلنس ة إا ما اعت

وقوله (منذر من خي اها) قرأه اجلم ور اضاجة (منذر) إا (من خي اها). وقرأه أبو وعفأر بتنأوين (منأذر) علأق أن (مأن  
 خي اها) مفعوله. 
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 4722صفحة : 
 
از ئذف، اقديره: منأذرها جينتأذر مأن خي أاها، وقرينأة ذلأك ئاليأة ويف إضاجة (منذر) إا (من خي اها) أو نص ه به أجي  

للعلم املتواار من القرآن أبن النيب صلق هللا عليه وسلم  ان ينذر مجي  الناس ال خيص قومأا دون آخأرين جأ ن آايت الأدعوة 
عة إال بعأد أن يأأؤمن مأن القأأرآن ومقامأات دعأأوة النأيب صأألق هللا عليأه وسأألم مل ا أن إال عامأأة، وال يعأرف مأأن خي أق السأأا

املؤمن ولو عرف أئد بعينه أنه ال يؤمن أبدا ملا وو ت إليه الأدعوة، جتعأني أن املأراد: أنأه ال ينتفأ  ابإلنأذار إال مأن خي أق 
الساعة ومن عداه  ر الدعوة بسمعه جال أيبه ما، ج ان ذ أر (مأن خي أاها) انوي أا ب ألن املأؤمنني وإعأالان ملأزيت م وحتقأ ا 

 ا علق ال فر قا  اعاا (وما أنت صسم  من يف الق ور إن أنت إال نذير). للذين بقو 
وعلق هذا القانون يف م ملأاذا ووأه هأذا اخلطأاب ابإلهأان إا انس قأد علأم هللا أهنأم ال يؤمنأون، و  أل الواقأ  علأق أهنأم  

املغأ ة، وملأاذا ووأه اخلطأأاب  هل أوا ومل يؤمنأوا م أم صأناديد قأريش أصأحاب القليأب قليأب بأدر م أم أيب و أم والوليأد بأن
بطلأأب التقأأو  بأأن علأأم هللا أنأأه ال يتقأأي م أأم دعأأار العأأرب الأأذين أسأألموا ومل يرت أأوا العأأدوان والفأأوائش، وم أأم أهأأم الأأردة 
الذين مل ي فروا من م ول ن م أصروا علق من  الز اة وقاال م أبو ب ر رضي هللا عنه، جمن مات من م يف ذلأك ج أو بأن مل 

ين ما يف علم هللا ال ي لغ الناس إا علمه وال اظ ر هنايته إال بعد املوت وهي املسللة املعروجأة عنأد املت لمأني مأن يتق هللا 
 أصحابنا صسللة املواجاة. 

[) وأأواب عمأأا اضأأمنه قولأأه (يسأأللونك عأأن السأأاعة أاين مرسأأاها) 46( أألهنم يأأوم يروهنأأا مل يل  أأوا ع أأية أو ضأأحاها  
ؤا  من طلب املعرجة بوقت ئلو  الساعة واست طاء وقوع ا الأذي يرمأون بأه إا ا أذيب وقوع أا، ابعت ار ظاهر ئا  الس

جلوي وا علق طريقة ايسلوب احل يم، أي إن طا  أتخر ئصوهلا ج هنا واقعة وأهنم يوم وقوع ا  لنأه مأا ل  أوا يف انتظأار إال 
 بعض يوم. 

طريقة الت  يه، وهو مستفاد من ( لهنم)، ج و ا  يه ئاهلم حبالة والع ية: معرب ما عن مدة يس ة من زمان طويم علق  
 من مل يل ث إال ع ية، وهذا الت  يه مقصود منه اقريب مع  الت  يه من املتعارف. 

وقولأأه (أو ضأأحاها) ختيأأ  يف الت أأ يه علأأق وأأو قولأأه اعأأاا (أو  صأأيب مأأن السأأماء) يف سأأورة ال قأأرة. ويف هأأذا العطأأل   
 املدة ين ئصة الضحق أقصر من ئصة الع ية.  زايدة يف اقليم

وإضأأاجة (ضأأحق) إا ضأأم  (الع أأية) وأأر  علأأق اسأأتعما  عأأريب شأأا   يف  الم أأم. قأأا  الفأأراء: أضأأيل الضأأحق إا  
الع ية، وهو اليوم الذي ي ون جيه علق عادة العرب يقولون:آايك الغداة أو ع يت ا، وآايك الع ية أو غدايا، وأن أدين 

 قيم:          بعض ب  ع
ون ص حنا عامرا يف دارها                      وردا اعأاد  طأريف هنارهأا ع أية اهلأال  أو سأرارها أراد ع أية اهلأال  أو   

 ع ية سرار الع ية، ج و أشد من: (آايك الغداة أو ع يت ا) اه. 
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ق، جصأار ضأحق ذلأك اليأوم يعأأرف ومسأود اإلضأاجة أن الضأحق أسأ ق مأن الع أية إذ ال اقأ  ع أأية إال بعأد مأرور ضأح 
ابإلضأاجة إا ع أأية اليأأوم ين الع أأية أقأرب إا علأأم النأأاس يهنأأم ي ونأأون يف الع أية بعأأد أن  أأانوا يف الضأأحق، جالع أأية 

 أقرب والضحق أس ق. 
 ويف هذه اإلضاجة أيضا رعاية علق الفواصم اليت هي علق ئرف اهلاء املفتوئة من (أاين مرساها).  
 اه السورة انت ت سور طوا  املفصم اليت م دةها سورة احلجرات. وابنت اء ها 
 بسم هللا الرمحن الرئيم  
 سورة ع س  
 مسيت هذه السورة يف املصائل و تب التفس  و تب السنة (سورة ع س).  
صأاخة  . وقأا  ويف أئ ام ابن العريب عنوهنا  سورة ابن أم م تأوم  . ومل أر هأذا لغأ ه. وقأا  اخلفأاوي: اسأمق  سأورة ال 

العي  يف شرح صحي( ال حاري اسمق  سورة السفرة  ، واسمق سورة  ايعمق  ، و م ذلك اسأمية أبلفأاظ وقعأت جي أا 
 مل اق  يف غ ها من السور أو بصائب القصة اليت  انت س ب نزوهلا. 

 ومل يذ رها صائب اإلاقان يف السور اليت هلا أ  ر من اسم وهو ع س.  
 افاق. وهي م ية ابال 
وقا  يف العارضة: مل مقق العلماء اعيني الناز  ص ة من الناز  ابملدينة يف اجلملة وال مقق وقت إسالم ابن أم م توم اه.  

 وهو خمالل الافاق أهم التفس  علق أهنا م ية جال حمصم ل الم ابن العريب. 
 نجم وق م سورة القدر. وعدت الرابعة والع رين يف ارايب نزو  السور. نزلت بعد سورة وال 
   
 

 4723صفحة : 
 
وعدد آي ا عند العادين من أهم املدينة وأهم م ة وأهم ال وجة اثنان وأربعون، وعند أهم ال صرة إئد  وأربعأون وعنأد   

 أهم ال ام أربعون. 
 وهي أوا السور من أواسط املفصم.  
 وس ب نزوهلا أييت عند قوله اعاا (ع س واوا).  
  
  ا أغراض 
اعليم رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم املوازنة بني مرااب املصاحل ووووب االستقراء خلفيايأا  أي ال يفيأت االهتمأام ابمل أم  

من ا يف ابدئ الرأي م ما آخر مساواي يف اي ية أو أرو(. ولذلك يقو  علمأاء أصأو  الفقأه إن علأق اجملت أد أن ي حأث 
 عن معارا الدليم الذي الح له. 
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 واإلشارة إا اختالف احلا  بني امل ر ني املعرضني عن هدي اإلسالم وبني املسلمني املق لني علق ات   مواقعه.  
 وقرن ذلك ابلتذ   ا رام املؤمنني ومسو دروت م عند هللا اعاا.  
 وال ناء علق القرآن واعليمه ملن رغب يف علمه.  
قأريش ص أابرة الأدعوة الأيت شأغلت النأيب صألق هللا عليأه وسألم عأن  وانتقأم مأن ذلأك إا وصأل شأدة ال فأر مأن صأناديد 

 االلتفات إا رغ ة ابن أم م توم. 
واالستدال  علق إث ات ال عث وهأو بأا  أان يأدعوهم إليأه ئأني ئضأور ابأن أم م تأوم وذلأك  أان مأن أعظأم مأا عأ  بأه  

علأق ووأوب اإلعأراا عأن دعأوة القأرآن او أا القرآن من ئيث إن إن ار ال عث هو ايصأم ايصأيم يف اصأميم امل أر ني 
مأأن م أبنأأه يأأدعوا إا احملأأا ، جاسأأتد  علأأي م ابخللأأق الأأذي خلقأأه اإلنسأأان، واسأأتد  بعأأده اخأأراج الن أأات وايشأأجار مأأن 

 أرا ميتة. 
  وأعقب االستدال  ابإلنذار حبلو  الساعة والتحذير من أهواهلا وصا يعق  ا من ثواب املتقني وعقاب اجلائدين. 
 والتذ   بنعمة هللا علق املن رين عسق أن ي  روه.  
والتنويه بضعفاء املؤمنني وعلو قدرهم ووقو  اخل  مأن نفوسأ م واخل أية، وأهنأم أعظأم عنأد هللا مأن أصأحاب الغأ  الأذين  

 جقدوا ط ارة النفس، وأهنم أئرايء ابلتحق  والذم، وأهنم أصحاب ال فر والفجور. 
[) اجتتأأاح هأأذه السأأورة 4[ أو يأأذ ر جتنفعأأه الأأذ ر  3[ ومأأا يأأدريك لعلأأه يز أأق 2اءه ايعمأأق [ أن وأأ1(عأأ س واأأوا  

بفعلني متحملني لضم  ال معاد له يف ال الم ا ويق ملا سيورد بعد ا، والفعالن ي عران أبن احمل ي ئادث عظيم، جلمأا 
 ايعمق ومن استغ .  الضما ر جي ني إماما قوله (جلنت له اصد ) وأما احلادث جيت ني من ذ ر

وهذا احلادث س ب نزو  هذه الية من أوهلا إا قوله (بررة). وهأو مأا رواه مالأك يف املوطأل مرسأال عأن ه أام بأن عأروة   
عن أبيه أنه قا :  أنزلت (ع س واوا) يف ابن أم م توم واء إا رسأو  هللا صألق هللا عليأه وسألم ججعأم يقأو : اي حممأد 

صلق هللا عليه وسلم روأا  مأن عظمأاء امل أر ني ججعأم النأيب صألق هللا عليأه وسألم يعأرا عنأه (أي  استدن ، وعند النيب
عأن ابأن أم م تأوم) ويق أم علأق الخأأر، ويقأو : اي أاب جأالن هأم اأر  صأا أقأأو  أبسأا جيقأو  (ال والأدماء مأا أر  صأا اقأأو  

 أيسق، جلنزلت (ع س واوا). 
  ة بقريب من هذا، وقا  الرتمذي هذا ئديث ئسن غريب. ورواه الرتمذي مسندا عن عروة عن عا  
 ورو  الطربي عن ابن ع اس (أن ابن أم م توم واء يقريء النيب صلق هللا عليه وسلم آية من القرآن وم له عن قتادة.  
 أد املطلأب، وقا  الوائدي وغ ه   ان النيب صلق هللا عليه وسلم ئينئذ يناوي عت ة بن ربيعأة وأاب و أم، والع أاس بأن ع 

وأيب بن خلل، وشي ة بن ربيعة، والوليد بن املغ ة، والنيب صلق هللا عليأه وسألم يق أم علأق الوليأد بأن املغأ ة يعأرا علأي م 
اإلسالم. وال خالف يف أن املراد ب(ايعمق) هو ابن أم م توم. قيم: امسه ع د هللا وقيم امسه عمرو، وهو الذي اعتمده 

 بن زا دة من ب  عامر بن لؤي من قريش  .  يف اإلصابة، وهو ابن قيس
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وأمه عاا ة و نية أم م توم ين ابن ا ع د هللا ولد أعمق وايعمق ي   ي أ  عنأه ص تأوم. ونسأب إا أمأه يهنأا أشأرف  
بيتا من بيت أبيه ين ب  خمزوم من أهم بيأواتت قأريش جأوق بأ  عأامر بأن لأؤي. وهأذا  مأا نسأب عمأرو بأن املنأذر ملأك 

  ة إا أمه هند بنت احلارث بن عمرو بن ئجر آ م املرار زايدة يف ا ريفه بوارثة امللك من ق م أبيه وأمه. احل
ووق  يف ال  اف:أن أم م توم هي أم أبيه. وقا  الطييب: إنه وهم، وأسلم قدها وهاور إا املدينة ق م مقدم النيب صلق  

 جة عمر بعد سنة أرب  ع رة أو مخسة ع رة. هللا عليه وسلم إلي ا، واويف ابلقادسية يف خال
 وجيه نزلت هذه السورة وآية (غ  أويل الضرر) من سورة النساء.  
   
 

 4724صفحة : 
 
و ان النيب صلق هللا عليه وسلم م ه وي رمه وقد استحلفه علق املدينة يف خرووأه إا الغأزوات ثأالث ع أرة مأرة، و أان   

 هو وبال  بن رابح.  مؤذن النيب صلق هللا عليه وسلم
والع أأوس بضأأم العأأني: اقطيأأب الووأأه وإظ أأار الغضأأب. ويقأأا : روأأم ع أأوس بفأأت( العأأني، أي متقطأأب، قأأا  اعأأاا (إان  

  اف من ربنا يوما ع وسا قمطريرا). وع س من ابب ضرب. 
مأأم عنأأده، وهأأو هنأأا  والتأأويل. أصأأله حتأأو  الأأذات مأأن م اهنأأا، ويسأأتعار لعأأدم اشأأتغا  املأأرء ب أأالم يلقأأق إليأأه أو ولأأس 

 مستعار لعدم االشتغا  بسؤا  سا م ولعدم اإلق ا  علق الزا ر. 
 وئذف متعلق (اوا) لظ ور أنه او  عن الذي قيئه  ان س ب التويل.  
وعرب عن ابن أم م توم ب(ايعمق) ارقيقا للنأيب صألق هللا عليأه وسألم لي أون العتأاب ملحوظأا جيأه أنأه ملأا  أان صأائب  

 أودر ابلعناية به، ين م له ي ون سريعا إا ان سار خاطره.  ضرارة ج و
و(أن واءه ايعمق) قرور بالم اجلر حمذوف م  (أن) وهو ئذف مطأرد وهأو متعلأق بفعلأي (عأ س واأوا) علأق طريقأة  

 التناز . 
 والعلم ابحلادثة يد  علق أن املراد قيء خاص وأعمق مع ود.  
علأأق الغفلأة عأن املقصأود الأأذي اضأمنه اخلأرب وهأو اقتصأأار النأيب صألق هللا عليأه وسأألم  وصأيغة اخلأرب مسأتعملة يف العتأاب 

علق االعتناء ابحلرص علق ا ليغ الدعوة إا مأن يروأو منأه ق وهلأا مأ  الأذهو  عأن التلمأم جيمأا يقأارن ذلأك مأن اعلأيم مأن 
وسلم مل ي ل هللا أن يفاحته صأا يت أادر منأه يرغب يف علم الدين بن آمن، وملا  ان صدور ذلك من هللا لن يه صلق هللا عليه 

أنأأه املقصأأود ابل أأالم، جوو أأه إليأأه علأأق أسأألوب الغي أأة لي أأون أو  مأأا يقأأر  مسعأأه ابع أأا علأأق أن يرتقأأب املعأأ  مأأن ضأأم  
الغا ب جال يفاوئه العتاب وهأذا الطأل مأن هللا برسأوله صألق هللا عليأه وسألم ليقأ  العتأاب يف نفسأه مأدروا وذلأك أهأون 

 ا، ونظ  هذا قوله (عفا هللا عنك مل أذنت هلم). وقع
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قأا  عيأأاا: قأأا  عأأون بأأن ع أأد هللا والسأأمرقندي: أخأأربه هللا ابلعفأأو ق أأم أن خيأأربه ابلأأذنب ئأأىت سأأ ن قل أأه اه. ج أأذلك  
د مأن اوويه العتاب إليه مسندا إا ضم  الغا ب   ويء بضما ر الغي ة جذ ر ايعمق اظ ر املراد من القصة وأاض( املأرا

 ضم  الغي ة. 
   ويء بضما ر اخلطاب علق طريقة االلتفات.  
ويظ ر أن النيب صلق هللا عليه وسلم روا من ذلك اجمللس أن يسألموا جيسألم اسأالم م مج أور قأريش أو مجأيع م ج أان   

، علمأأأ ، دخأأأو  ابأأأن أم م تأأأوم قطعأأأا لسأأألك احلأأأديث ووعأأأم يقأأأو  للنأأأيب صأأألق هللا عليأأأه وسأأألم اي رسأأأو  هللا اسأأأتدن 
أرشأدين، ويناديأه وي  أر النأأداء واإلحلأاح جظ أرت ال راهيأة يف ووأأه الرسأو  صألق هللا عليأه وسأألم لعلأه لقطعأه عليأه  المأأه 

 وخ يته أن يفرتق النفر اجملتمعون، ويف رواية الطربي أنه أستقرأ النيب صلق هللا عليه وسلم آية من القرآن. 
 . ومجلة (وما يدريك) اخل يف موض  احلا  
ومأأا يأأدريك مر  أأة مأأن (مأأا) االسأأتف امية وجعأأم الدرايأأة املقأأرتن ممأأزة التعديأأة، أي مأأا جيعلأأك داراي أي عاملأأا. وم لأأه (مأأا  

 أدراك)  قوله (وما أدراك ما احلاقة). ومنه (وما ي عر م أهنا إذا واءت ال يؤمنون) يف سورة اينعام. 
لق مغفو  عنه   اق  بعده مجلة وو(وما أدراك ما القارعة) ووو قوله هنا واالستف ام يف هذه الرتا يب مراد منه التن يه ع 

 (وما يدريك لعله يز ق). 
 واملع  أي شيء جيعلك داراي. وإمنا يستعمم م له لقصد اإلمجا    التفصيم.  
وله هنا (وما يدريك لعلأه قا  الراغب: ما ذ ر ما أدراك يف القرآن إال وذ ر بيانه بعده اه. قلت: جقد ي ينه افصيم م م ق 

يز ق) وقوله (وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خ  من ألل ش ر) وقد يقه بعده ما جيه يويم وو(وما أدراك مأا هيأه)، 
 أي ما يعلمك ئقيقت ا وقوله (وما أدراك ما احلاقة) أي أي شيء أعلمك وواب (ما احلاقة). 

يه لورود ئرف (لعم) بعده ج ن (لعم) من موو ات اعليق أجعا  القلوب علق وجعم (يدريك) معلق عن العمم يف مفعول 
ما أث ته أبو علي الفارسأي يف التأذ رة إحلاقأا للرتوأي ابالسأتف ام يف أنأه طلأب. جلمأا علأق جعأم (يأدريك) عأن العمأم صأار 

 ما بعده مجلة مستلنفة.  غ  متعد إا ثالثة مفاعيم وبقي متعداي إا مفعو  وائد ممزة التعددية اليت جي ا جصار
 والتذ ر: ئصو  أثر التذ  ، ج و خطور أمر معلوم يف الذهن بعد نسيانه إذ هو م تق من الذ ر بضم الذا .  
   
 

 4725صفحة : 
 
واملع : انظر جقد ي ون از يه مروأوا، أي إذا أق لأت عليأه ابإلرشأاد زاد اإلهأان رسأوخا يف نفسأه وجعأم خأ ات   أ ة بأا   

ه إليه جزاد از يه، جاملراد ب(يتز ق) از ية زا دة علق از ية اإلهأان ابلتملأي بفضأا م شأرا عه وم أارم أخالقأه بأا يفيضأه ارشد
هديك عليه،  ما قا  النيب صلق هللا عليه وسلم  لو أن م ا ونون إذا خروتم من عندي  ما ا ونون عندي لصأاجحت م 
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رجعأأة و مأأاال يف دروأأات اإلهأأان هأأو  اهتأأداء ال أأاجر إا ايهأأان ال سأأيما إذ  املال  أأة  إذ اهلأأد  الأأذي يأأزداد بأأه املؤمنأأون
 الغاية من االهتداءين وائدة. 

 و(يز ق) أصله: يتز ق، قل ت التاء زااي لتقارب خمروي ما قصد  ليتلىن اإلدغام و ذلك جعم يف (يذ ر) من اإلدغام.  
 . واقدم يف سورة النازعات. والتز ي: مطاو  ز اه، أي مصم أثر التز ية يف نفسه 
ومجلة (أو يأذ ر) عطأل علأق يز أق، أي مأا يأدريك أن مصأم أئأد ايمأرين و ال أا م أم، أي حتصأم الأذ ر  يف نفسأه  

 ابإلرشاد ملا مل ي ن يعلمه أو اذ ر ملا  ان يف غفلة عنه. 
 والذ ر : اسم مصدر التذ  .  
 يقو : جينفعه التز ي وانفعه الذ ر  لظ ور أن  لي ما نف  له. ويف قوله اعاا (جتنفعه الذ ر ) ا تفاء عن أن  
والذ ر : هو القرآن ينه يذ ر الناس صا يغفلون عنه قا  اعاا (وما هو إال ذ ر للعأاملني) جقأد  أان جيمأا سأل  عنأه ابأن  

 أم م توم آايت من القرآن. 
 لنصب يف وواب (لعله يز ق). وقرأ اجلم ور (جتنفعه) ابلرج  عطفا علق (يذ ر). وقرأه عاصم اب 
[) اقدم ال الم علأق (أمأا) يف سأورة النازعأات أهنأا صعأ : م مأا ي أن شأيء، جقولأه 6(أما من استغ  جلنت له اصد   

(أمأا مأن اسأتغ ) افسأ ه م مأا ي أن الأذي اسأتغ  جلنأأت لأه اصأد ، أي م مأا ي أن شأيء جالأذي اسأتغ  اتصأد  لأأه، 
دي له، ججعم مضمون اجلواب وهو التصدي له معلقأا علأق ووأود مأن اسأتغ  ومالزمأا واملقصود: أنت حترص علق التص

 له مالزمة التعليق ال رطي علق طريقة امل الغة. 
واالسأأتغناء: عأأد ال أأحص نفسأأه غنيأأا يف أمأأر يأأد  عليأأه السأأياق قأأو ، أو جعأأم أو علأأم، جالسأأني والتأأاء للحسأأ ان، أي  

 ناء يف الت رب واالعتزاز ابلقوة. ئسب نفسه غنيا. وأ  ر ما يستعمم االستغ
جاملراد ب(من استغ ) هنا: من عأد نفسأه غنيأا عأن هأديك أبن أعأرا عأن ق ولأه ينأه أوأاب قأو  النأيب صألق هللا عليأه  

 وسلم له  هم ار  صا أقو  أبسا، بقوله: ال والدماء...   ناية علق أنه ال أبس به يريد ول   غ  حمتاج إليه. 
 (من استغ ) من استغ  ابملا  إذ ليس املقام يف أي ار صائب ما  علق جق . وليس املراد ب  
وهأأذا الأأذي اصأأد  النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم لدعواأأه وعأأرا القأأرآن عليأأه هأأو علأأق أشأأ ر ايقأأوا  املرويأأة عأأن سأألل  

 املفسرين الوليد بن املغ ة املحزومي  ما اقدم. 
ند الفعلي دون اسأتتاره يف الفعأم جيأوز أن ي أون للتقأوي  لنأه قيأم: اتصأد  لأه واإلايان بضم  املحاطب مظ را ق م الس 

 اصداي، جمناط العتاب هو التصدي القوي. 
وجيأوز أن ي أأون مفيأأدا لالختصأأاص، أي جلنأأت ال غأأ ك اتصأأد  لأه، أي ذلأأك التصأأدي ال يليأأق بأأك. وهأأذا قريأأب مأأن  

لما أنت جال يتصد  م لك مل له جمناط العتاب هأو أنأه وقأ  قوهلم: م لك ال ي حم، أي لو اصد  له غ ك ل ان هوان، ج
 من النيب صلق هللا عليه وسلم يف وليم قدره. 

وقرأ انج  وابن     وأبو وعفر بفت( التاء وا ديد الصاد علق إدغام إئد  التأاءين يف الصأاد. وال أاقون ابلفأت( وختفيأل  
 الصاد علق ئل إئد  التاءين. 
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 ق هنا علق اإلق ا  ال ديد قازا. والتصدي: التعرا، أطل 
[) مجلأأة معرتضأأأة بأأأني مجلأأة (أمأأأا مأأأن اسأأأتغ ) ومجلأأة (وأمأأأا مأأأن وأأاءك يسأأأعق) اليأأأة، والأأأواو 7(ومأأا عليأأأك أال يز أأأق  

 اعرتاضية. 
و(ما) انجية و(عليك) خرب مقدم. وامل تدأ (أن ال يز ق)، واملع : عدم از يه ليس حمموال عليك، أي لست مؤاخذا بعدم  
 تدا ه ئىت يزيد من احلرص علق ارغي ه يف اإلهان ما مل ي لفك هللا به. وهذا رجق من هللا برسوله صلق هللا عليه وسلم. اه
[) عطأل علأق مجلأة (أمأا مأن اسأتغ ) اقتضأق ذ أره 10[ جلنت عنه ال ق 9[ وهو خي ق 8(وأما من واءك يسعق  

للتقسيم. واملراد: هو ابن أم م تأوم، جحصأم صضأمون هأذه اجلملأة  قصد املقابلة م  املعطوف علي ا مقابلة الضدين إ اما
 أت يد ملضمون (ع س واوا أن واءه ايعمق). 

   
 

 4726صفحة : 
 
والسعي: شدة امل ي،    به عن احلرص علق اللقاء ج و مقابم حلا  مأن اسأتغ  ين اسأتغناءه اسأتغناء املمأتعض عأن   

 التصدي له. 
موض  احلا ، وئذف مفعأو  (خي أق) لظ أوره ين اخل أية يف لسأان ال أر  انصأرف إا خ أية ومجلة (وهو خي ق) يف  

 هللا اعاا. 
 واملع : أنه واء طل ا للتز ية ين خي ق هللا من التقص  يف االسرتشاد. واخت  الفعم املضار  إلجاداه التجدد.  
 والقو  يف (جلنت عنه ال ق)  القو  يف (جلنت له اصد ).  
عربة يف هذه الايت أن هللا اعاا زاد ن يه صلق هللا عليه وسلم علما عظيما مأن احل مأة الن ويأة، ورجأ  دروأة علمأه إا وال 

أمسق ما ا لأغ إليأه عقأو  احل مأاء رعأاة ايمأم، جن  أه إا أن يف معظأم ايئأوا  أو مجيع أا نأوائي صأالح ونفأ  قأد ختفأق 
د االشأتغا  بغ هأأا ولأو ظنأأه ايهأم، وأن لأأيس اإلصأالح بسأألوك طريقأة وائأأدة لقلأة اطرادهأأا، وال ين غأي اأأرك اسأتقرا  ا عنأأ

للتأأدب  أبخأأذ قواعأأد  ليأأة منضأأ طة ا أأ ه قواعأأد العلأأوم يط ق أأا يف احلأأوادث ويغضأأي عمأأا يعارضأأ ا أبن يسأأر  إا اأأروي( 
ة إا الط ا   وايمزوة القوي علق الضعيل با جيه صفة الصالح، بم شلن مقوم ايخالق أن ي ون ص ابة الط يب ابلنس 

جال جيعم جلمي  ايمزوة عالوا وائدا بم ايمر خيتلل ابختالف الناس. وهذا غور عميق خياا إليه من سائم القاعدة 
ايصأأأولية يف ابب االوت أأأاد القا لأأأة إن اجملت أأأد إذا الح لأأأه دليأأأم  ي حأأأث عأأأن املعأأأارا  والقاعأأأدة القا لأأأة  إن هللا اعأأأاا 

 نصب عليه أمارة و لل اجملت د اصابته ج ن أصابه جله أوران وإن أخطئه جله أور وائد  . ئ ما ق م االوت اد 
جأ ذا  أأان ذلأك مقأأام اجملت أدين مأأن أهأم العلأأم ين مسأتطاع م جأأ ن غأوره هأأو الال أق صرا أأة أجضأم الرسأأم صألق هللا عليأأه  

مأوم اجملت أدين، وانقي أأه علأق املعأأارا وسألم جيمأا مل يأأرد لأه جيأه وئأأي، ج ح أه عأن احل أأم أوسأ  مأأد  مأن مأد  أحبأأاث ع
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أعمق غورا من اناوش م، لئال يفوت سيد اجملت دين ما جيه من صالح ولو ضعيفا، ما مل ي ن إعماله ي طم ما يف غ ه من 
 صالح أقو  ين اوت اد الرسو  صلق هللا عليه وسلم يف مواض  اوت اده قا م مقام الوئي جيما مل يوح إليه جيه. 

احلق هي احملور الذي يدور عليه ئا  ابن أم م توم وئا  امل رك من ئيث إهنا مرغوبة لرو  ومزهأود جي أا مأن جالتز ية  
ال اين، وهي مرمق اوت اد رسو  هللا صلق هللا عليأه وسألم لتحصأيل ا لل أاين وايمأن علأق قرارهأا لأرو  اق الأه علأق الأذي 

 نه متزك ابإلهان. يتجاىف عن دعواه، وإعراضه عن الذي يعلم من ئاله أ
ويف ئالي ما ئاالن آخران سر ا مأن أسأرار احل مأة الأيت لقن أا هللا ن يأه صألق هللا عليأه وسألم وهأو خيفأق يف معتأاد نظأر   

النظار جلن له هللا به ليزيم عنه سأتار ظأاهر ئالي مأا، جأ ن ظأاهر ئالي مأا قأاا بصأرف االهتمأام إا أئأد ا وهأو امل أرك 
ئني الح من لني نفسه لسما  القرآن ما أطم  النأيب صألق هللا عليأه وسألم أبنأه قأد اقأرتب مأن اإلهأان لدعواه إا اإلهان 

جمحض اوويه  المه إليه ين هدي الناس إا اإلهان أعظم غرا بعث النيب صلق هللا عليه وسلم يوله، جاالشتغا  به 
 لنيب صلق هللا عليه وسلم. ي دو أهم وأرو( من االشتغا  صن هو مؤمن خالص، وذلك ما جعله ا

غ  أن وراء ذلك الظاهر ئاال آخر  امنا علمه هللا اعاا العامل ابخلفيات ومل يوئي لرسوله صلق هللا عليه وسلم التنقيأب  
عليه وهو ئا  مؤمن هو مظنة االزدايد مأن اخلأ ، وئأا   أاجر مصأمم علأق ال فأر اأؤذن سأوابقه بعنأاده وأنأه ال يفيأد جيأه 

ئا. وإن عميأأق التوسأم يف  أأال احلأأالني قأد ي  أأل للنأأيب صألق هللا عليأأه وسأألم اعانأة هللا روحأأان ئأأا  املأأؤمن الربهأان شأأي
املزداد من الرشد واهلأدي علأق ئأا  ال أاجر الأذي ال يغأر مأا أظ أره مأن اللأني مصأانعة أو ئيأاء مأن امل أابرة، جأ ن  أان يف 

خلاص لذااه. ويف ازدايد من وسا م اخل  واز ية الأنفس نفأ  خأاص إهان ال اجر نف  عظيم عام لرمة بزايدة عددها ونف  ا
لأأه والرسأأو  را  لئأأاد ايمأأة وجملموع أأا، ج أأو خماطأأب ابحلفأأاظ علأأق مصأأاحل اجملمأأو  ومصأأاحل الئأأاد حبيأأث ال يأأدئض 

صأائب هأذه  مصاحل الئاد يوم مصاحل اجملمو  إال إذا اعذر اجلم  بني الصاحل العأام والصأاحل اخلأاص، بيأد أن ال أاجر
القضأأية ينأأيبء دخيلتأأه بضأأعل الروأأاء يف إهانأأه لأأو أطيأأم التوسأأم يف ئالأأه، وبأأذلك اعطأأم االنتفأأا  مأأا عمومأأا وخصوصأأا 
و حض أن لتز ية املؤمن صائب القضأية نفعأا خلاصأة نفسأه وال خيلأو مأن عأود از يأة بفا أدة علأق ايمأة ابزدايد ال أاملني 

 من أجرادها. 
   
 

 4727صفحة : 
 
ئصم يف هذا إشعار من هللا لرسوله صلق هللا عليه وسلم، أبن االهتأداء صأنوف عديأدة ولأه مرااأب سأامية، ولأيس وقد   

االهتداء مقتصرا علق ئصو  اإلهان مرااأب وميأادين لسأ ق  أم النفأوس ال يغفأم عأن اع أدها ابلت  يأت والرعأي واإللأار، 
 وذلك التع د إعانة علق حتصيم زايدة اإلهان. 
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را ر ال يعلم ئق ا وجروق ا إال هللا اعاا. جعلق الرسو  صلق هللا عليه وسلم وهو خليفة هللا يف خلقه أن يتوخاها والك س 
بقدر املستطا ، جما أوئق هللا إليه يف شلنه اا   ما يوئق إليأه ومأا مل ينأز  عليأه وئأي يف شألنه جعليأه أن يصأرف اوت أاده  

 ينا  م جلعرجت م بسيماهم ولتعرجن م يف حلن القو ).  ما أشار إليه قوله اعاا (ولو ن اء ير 
ج ان ذلك موق  هذه الوصية املفرغة يف قالب املعاا ة للتن يه إا اال أرتاث بتت أ  الأك املرااأب وغأرس اإلرشأاد جي أا علأق  

 ما يروق من طيب اربت ا ليحرج من ا ن ات انج  للحاصة والعامة. 
صلق هللا عليأه وسألم أن ذلأك امل أرك الأذي حمضأه نصأحه ال يروأق منأه صأالح، وأن واحلاصم أن هللا اعاا أعلم رسوله  

ذلك املؤمن الأذي اسأت قق العنايأة بأه إا وقأت آخأر يأزداد صأالئا افيأد امل أادرة بأه، ينأه يف ئالأة ال فأه علأق التلقأي مأن 
 رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم أشد استعدادا منه يف ئني آخر. 

  ينسأج علي أا االوت أاد الن أوي إذا مل يأرد لأه الأوئي لأيعلم أن مأن وراء الظأواهر خ أااي، وأن القأرا ن قأد ج ذه احلادثة منوا 
 اسرت احلقا ق. 

ويف ما قرران ما يعرف به أن مرو  هذه الية وقضيت ا إا اصرف النأيب صألق هللا عليأه وسألم ابالوت أاد جيمأا مل يأوح إليأه  
وت أأاد قيأأد أمنلأأة. وهأأي دليأأم ملأأا اقأأرر يف أصأأو  الفقأأه مأأن وأأواز االوت أأاد للنأأيب جيأأه. وأنأأه مأأا ئأأاد عأأن رعايأأة أصأأو  اال

ووقوعه، وأنه ور  علأق قاعأدة إعمأا  أروأ( املصألحتني حبسأب الظأاهر، ين السأرا ر مو ولأة إا هللا اعأاا، وأن  9(ص
مأا يف علأم هللا، وأن هللا ال يقأر  اوت اده صلق هللا عليه وسلم ال خيطيء حبسب ما نص ه هللا من ايدلة، ول نه قأد خيأالل

 رسوله صلق هللا عليه وسلم علق ما جيه خمالفة ملا أراده هللا يف نفس ايمر. 
 ونظ  هذه القضية قضية أسر  بدر اليت ئدثت بعد سنني من نزو  هذه الية واملوقل جي ما متماثم.  
صلق هللا عليه وسلم يف أتخ ه إرشاد ابن أم م توم ملا علمت ويف قوله اعاا (وما يدريك لعله يز ق) إهاء إا عذر النيب  

من أنه يستعمم يف التن يه علق أمر مغفو  عنه، واملع : لعلأه يز أق از يأة عظيمأة  انأت نفسأه مت يئأة هلأا سأاعتئذ إذ وأاء 
 مسرتشدا ئريصا، وهذه ئالة خفية. 

ال يز أق) إذ  أان النأأيب صألق هللا عليأه وسألم خي أأق  و أذلك عأذره يف احلأرص علأأق إرشأاد امل أرك بقولأه (ومأأا عليأك أن  
 ا عة من جوات إهان امل رك بس ب قط  احملاورة معه واإلق ا  علق استجابة املؤمن املسرتشد. 

ج ن قا  قا م: جلماذا مل يعلم هللا رسوله صلق هللا عليه وسلم من وقت ئضور ابن أم م توم صا اضمنه هذا التعليم الذي  
 ذ رمت. 

لنا: ين العلم الذي مصم عن ا ني غفلة، أو إشأعار خبفأاء ي أون أرسأخ يف الأنفس مأن العلأم املسأوق عأن غأ  اعطأش ق 
وين وقأأو  ذلأأك بعأأد ئصأأو  سأأ  ه أشأأ ر بأأني املسأألمني وليحصأأم للنأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم مزيأأة  أأال املقأأامني: مقأأام 

 االوت اد، ومقام اإلجادة. 
رسوله صلق هللا عليه وسلم مذا امل ي  من علي االوت اد لت ون نفسه غ  غاجلة عن م له  وئ مة ذلك  له أن يعلم هللا 

 وليتلسق به علماء أمته وئ ام ا ووالة أمورها. 
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ونظ  هذا ما ضربه هللا ملوسق عليه السالم من امل م يف مالقاة اخلضر، وما ور  من احملاورة بين ما، وقو  اخلضر ملوسق  
ما مل حتط به خربا)   قوله له (ذلك أتويم ما مل اسط  عليه صربا). وقد س ق م له يف ال را   السابقة  (و يل اصرب علق 

  قوله يف قصة نوح (اي نوح إنه ليس من أهلك إنه عمم غ  صاحل) وقوله إلبراهيم (ال ينا  ع دي الظاملني). 
علق أسأاس مأا سأ ق إليأه املفسأرون مأن وعل أم منأاط هذا ما الح يل يف افس  هذه الايت أتصيال وافصيال، وهو بناء  

العتاب قمو  ما يف القصة من اإلعراا عأن إرشأاد ابأن أم م تأوم، ومأن الع أوس لأه، والتأويل عنأه، ومأن التصأدي القأوي 
 لدعوة امل رك واإلق ا  عليه. 

   
 

 4728صفحة : 
 
عأن النأيب صألق هللا عليأه وسألم ث واأه مأن   أرة مأا وايظ ر عنأدي أن منأاط العتأاب الأذي اؤايأه هلجأة اليأة والأذي روي   

يقأأو  البأأن أم م تأأوم  مرئ أأا صأأن عأأاا   ريب يولأأه  إمنأأا هأأو عتأأاب علأأق الع أأوس والتأأويل، ال علأأق مأأا ئأأل بأأذلك مأأن 
امل ادرة بأدعوة، وأتخأ  إرشأاد، ين مأا سأل ه النأيب صألق هللا عليأه وسألم يف هأذه احلادثأة مأن سأ يم اإلرشأاد ال يسأتدعي 

تااب إذ ما سلك إال س يم االوت اد القومي لن املقام الذي أقيمت جيه هذه احلادثة اقاضاه إرشادان ال حمأيص مأن اقأدمي ع
أئأأد ا علأأق الخأأر،  أأا: إرشأأاد  أأاجر إا اإلسأأالم عسأأاه أن يسأألم. وإرشأأاد مأأؤمن إا شأأعب اإلسأأالم عسأأاه أن يأأزداد 

 از ية. 
ليس يف أتخ  إرشأاده علأق نيأة التفأرد إليأه بعأد ئأني مأا ينا أد زايدة صأالئه جأ ن وليس يف ئا  املؤمن ما يفيت إهاان و  

 زايدة صالئه مستمرة علق بر ايايم. 
ومن القواعد املستقراة من اصاريل ال ريعة وال اهدة ما العقو  السليمة اقدمي درء املفاسد علأق ولأب املصأاحل، ونفأي  

سألك النأيب صألق هللا عليأه وسألم إال مسألك االوت أاد املألمور بأه جيمأا مل يأوح الضر اي رب ق م نفي الضأر ايصأغر، جلأم ي
إليه جيه. وهو داخم حتت قوله اعاا لعموم ايمة (جااقوا هللا مأا اسأتطعتم) وهأو القا أم  إمنأا أان ب أر وإن أم ختتصأمون أيل 

لأه حبأق أخيأه جأال أيخأذه ج منأا ولعم بعض م أن ي ون أحلن حبجته من بعض جلقضي لأه علأق وأو مأا أمسأ . جمأن قضأيت 
أقتط  له قطعة من انر  ، وهو القا م  أمرت أن أئ م ابلظاهر وهللا يتوا السرا ر  وهأو ئأديث صأحي( املعأ  وإن  أان 
يف إسأأناده اأأردد. جأأال ق أأم لأأه بعلأأم املغي أأات إال أن يطلعأأه هللا علأأق شأأيء من أأا، جأأال يعلأأم أن هأأذا امل أأرك مضأأمر ال فأأر 

  يعلم أنه ال يؤمن وال أن لذلك املؤمن يف ذلك صفاء نفس وإشراق قلب ال يت يهن له يف  م وقت. والعناد وأن هللا
وبذلك يست ني أن ما أوئق هللا به إا ن يأه صألق هللا عليأه وسألم يف هأذه السأورة هأو وئأي لأه أبمأر  أان مغي أا عنأه ئأني  

مأا مأا يأؤذن ب اطنأه ومأا أظ أر هللا جي أا غيأب علمأه إال أق م علأق دعأوة امل أرك وأروأل إرشأاد املأؤمن. ولأيس يف ظأاهر ئاهل
إلظ ار مزية مأؤمن راسأخ اإلهأان واسأجيم  فأر م أرك ال يروأق منأه ايهأان، ومأ  مأا يف ذلأك مأن اأذ   النأيب صألق هللا 

للمؤمن حبضرة عليه وسلم صا عمله هللا من ئسن يدبه م  املؤمنني ورج  شلهنم أمام امل ر ني. جمناط املعاا ة هو الع وس 
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امل رك الذي يستصغر أم ا  ابن أم م توم، جما وق  يف خال  هذا العتاب مأن ذ أر ئأا  املأؤمن وال أاجر إمنأا هأو إدمأاج 
ين يف احلادثة جرصة من التنويه بسمو منزلة املؤمن النطواء قل ه علق أشعة اؤهله ين يستن  ما ويفيض ا علق غ ه مجعأا 

 علق سنن هدي القرآن يف املناس ات. بني املعاا ة والتعليم، 
( أأال)  إبطأأا  وقأأد اقأأدم ذ أأر ( أأال) يف سأأورة مأأرمي، واقأأدم قري أأا يف سأأورة الن أأل. وهأأو هنأأا إبطأأا  ملأأا وأأر  يف ال أأالم  

 السابق ولو ابملف وم  ما يف قوله (وما يدريك لعله يز ق). ولو ابلتعريض أيضا  ما يف قوله (ع س واوا). 
 اين املتقدم ينصرف اإلبطا  إا (ع س واوا) خاصة. وعلق التفس  ال  
وجيأوز أن ي أأون أت يأأدا لقولأه (ومأأا عليأأك أن ال يز أق) علأأق التفسأأ ين، أي ال اظأن أنأأك مسأأؤو  عأن م ابراأأه وعنأأاده  

 جقد بلغت ما أمرت بت ليغه. 
[  أأأرام 15ة [ أبيأأدي سأأفر 14[ مرجوعأأة مط أأرة 13[ يف صأأأحل م رمأأة 12[ جمأأن شأأاء ذ أأره 11(إهنأأا اأأذ رة  

[) استئناف بعد ئرف اإلبطا ، وهو استئناف بياين ين مأا اقأدم مأن العتأاب   مأا عق أه مأن اإلبطأا  ي أ  يف 16بررة 
خاطر الرسو  صلق هللا عليأه وسألم احلأ ة يف  يأل ي أون العمأم يف دعأوة صأناديد قأريش إذا مل يتفأرد هلأم لأئال ينفأروا عأن 

 ه خماجة أن ي ون قصر يف شيء من واوب الت ليغ. التدبر يف القرآن، أو ي   يف نفس
 وضم  (أهنا) عا دة إا الدعوة اليت اضمن ا قوله (جلنت له اصد ).  
 وجيوز أن ي ون املع : أن هذه املوعظة اذ رة لك وان يه ملا غفلت عنه وليست مالما وإمنا يعااب احل يب ئ ي ه.  
ئناجا ابتدا يا موو ا إا من  ان النيب صلق هللا عليه وسلم يدعوه ق يم نأزو  وجيوز عندي أن ي ون ( ال إهنا اذ رة) است 

السورة ج نه  ان يعرا القرآن علأق الوليأد بأن املغأ ة ومأن معأه، و أانوا اليسأتجي ون إا مأا دعأاهم وال يصأدقون ابل عأث، 
 جت ون ( ال) إبطاال ملا نعتوا به القرآن من أنه أساط  ايولني أو وو ذلك. 

   
 

 4729صفحة : 
 
جي ون ضم  (إهنا اذ رة) عا دا إا الايت اليت قرأها النيب صلق هللا عليه وسألم علأي م يف ذلأك اجمللأس   أعيأد علي أا   

 الضم  ابلتذ   للتن يه علق أن املراد آايت القرآن. 
 أدلة إث ات ال عث.  ويؤيد هذا الووه قوله اعاا عق ه (قتم اإلنسان ما أ فره) الايت ئيث ساق هلم 
 ج ان أتنيث الضم  ن تة خصوصية لتحميم ال الم هذه املعاين.  
والضم  الظاهر يف قوله (ذ ره) جيوز أن يعود إا (اأذ رة) ين مأا صأدق ا القأرآن الأذي  أان النأيب صألق هللا عليأه وسألم  

 عمم به. يعرضه علق صناديد قريش ق يم نزو  هذه السورة، أي جمن شاء ذ ر القرآن و 
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وجيأوز أن ي أون الضأم  عا أدا إا هللا اعأأاا جأ ن إعأادة ضأم  الغي أة علأأق هللا اعأاا دون ذ أر معأاده يف ال أالم   أأ  يف  
القأرآن ينأه شأأؤونه اعأاا وأئ امأه نأأز  القأرآن يول أا ج أأو ملحأوظ ل أم سأأام  للقأرآن، إي جمأن شأأاء ذ أر هللا واأأوخق 

 مرضااه. 
: الذ ر ابلقلب، وهو اوخي الوقوف عند ايمر والن أي. واعديأة جعأم (ذ أر) إا ذلأك الضأم  والذ ر علق  ال الوو ني 

 علق الوو ني علق ئذف مضاف يناسب املقام. 
 والذي اقتضق اإلايان ابلضم  و ونه ضم  مذ ر مراعاة الفواصم وهي: (اذ ره، مط ره، سفره، برره).  
 ذ رة) وقوله (يف صحل). ومجلة (جمن شاء ذ ره) معرتضة بني قوله (ا 
والفاء لتفري  مضمون اجلملة علق مجلة (إهنا اذ رة) جأ ن اجلملأة املعرتضأة اقأرتن ابلفأاء إذا  أان معأ  الفأاء قا مأا، جالفأاء  

من مجلة االعرتاا، أي هي اذ رة لك ابيصالة وينتف  ما من شاء أن يتذ ر علق ئسب اسأتعداده، أي يتأذ ر مأا  أم 
 ا (وإنه لذ ر لك ولقومك). مسلم  قوله اعا

ويف قوله (جمن شاء ذ ره) اعريض أبن موعظة القرآن انجعة ل م أئد لرد عن العناد وامل ابرة، جمن مل يتع  ما جرنأه مل  
ي أأل أن يأأتع . وهأأذا  قولأأه اعأأاا (إمنأأا أنأأت منأأذر مأأن خي أأاها) وقولأأه (ملأأن شأأاء مأأن م أن يسأأتقيم) وقولأأه (وإنأأه لتأأذ رة 

 ووه    ، وقد اقدم قريب منه يف قوله اعاا (جمن شاء أختذ إا ربه س يال) يف سورة اإلنسان. للمتقني) و 
والتذ رة: اسم ملا يتذ ر به ال يء إذا نسي. قا  الراغب: وهي أعم من الداللة وايمارة قا  اعأاا (جمأا هلأم عأن التأذ رة  

 معرضني). واقدم نظ ه يف سورة املدثر. 
 و(ذ ره) هو من الذ ر القليب الذي مصدره بضم الذا  يف الغالب، أي جمن شاء عمم به وال ينسه.  و م من (اذ رة) 
والصأأحل: مجأأ  صأأحيفة، وهأأي قطعأأة مأأن أدمي أو ورق أو خرقأأة ي تأأب جي أأا ال تأأاب، وقيأأاس مجع أأا صأأحا ل، وأمأأا  

يف سأأورة ايعلأأق، واطلأأق مجع أأا علأأق صأأحل جمحأأالل للقيأأاس، وهأأو ايجصأأ( ومل يأأرد يف القأأرآن إ  صأأحل، وسأأيليت 
 الصحيفة علق ما ي تب جيه. 

و(مط رة) اسم مفعو  من ط أره إذا نظفأه. واملأراد هنأا: الط أارة اجملازيأة وهأي ال أرف، جيجأوز أن ممأم الصأحل علأق   
اعأاا ئقيقته جت ون أوصاج ا ب(م رمة، مرجوعة، مط رة) حممولة علأق املعأاين اجملازيأة وهأي معأاين االعتنأاء مأا  مأا قأا  

(قالأت اي أي أا املأر إين ألقأي إيل  تأاب  أأرمي). وا أريف ا  مأا قأا  اعأاا (إن  تأأاب ايبأرار لفأي عليأني) وقدسأية معاني أأا  
 مأأا قأأا  اعأأاا (ويعلم أأم ال تأأاب واحل مأأة ويأأز ي م)، و أأان املأأراد ابلصأأحل ايشأأياء الأأيت  تأأب جي أأا القأأرآن مأأن رقأأوق 

 وقراطيس، وأ تاف، وخلاف، ووريد. 
د روي أن  تاب الوئي  أانوا ي ت أون جي أا  مأا وأاء يف خأرب مجأ  أيب ب أر للمصأحل ئأني أمأر ب تابتأه يف رقأوق أو جق 

قراطيس، وي ون إطالق الصحل علي ا اغلي ا وي ون ئرف (يف) للظرجية احلقيقية وي أون املأراد ابلسأفرة مجأ  سأاجر، أي  
سأفر (ب سأر السأني) ولل ااأب سأاجر ين معنأاه أنأه ي أني   ااب، وروي عن ابن ع اس. قأا  الزوأاج: وإمنأا قيأم لل تأاب
 ال يء ويوضحه يقا : أسفر الص (، إذا أضاء وقاله الفراء. 
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وجيوز أن يراد ابلصحل  تب الرسم الذين ق م حممد صلق هللا عليه وسلم م أم التأوراة واإلجنيأم والزبأور وصأحل إبأراهيم  
ن أبن ال تب اإلهلية السابقة واءت صا واء به. ومع   ون هذه التذ رة عليه السالم. جت ون هذه ايوصاف أتييدا للقرآ

يف  تأأب الرسأأم السأأابقني: أن أم أأا  معاني أأا وأصأأوهلا يف  تأأ  م،  مأأا قأأا  اعأأاا (إن هأأذا لفأأي الصأأحل ايوا صأأحل 
والأذي أوئينأا إليأك  إبراهيم وموسق) و ما قا  (وإنه لفي زبر ايولني) و ما قا  (شر  ل م مأن الأدين مأا وصأق بأه نوئأا

 وما وصينا به إبراهيم وموسق وعيسق). 
   
 

 4730صفحة : 
 
وجيوز أن يراد ابلصحل صحل قازيأة، أي ذوات مووأودة قدسأية يتلقأق وربيأم عليأه السأالم من أا القأرآن الأذي يأؤمر   

النأأاس جي أأا. ومعأأ  بت ليغأأه للنأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم، وي أأون إطأأالق الصأأحل علي أأا ل أأ   ا ابلصأأحل الأأيت ي تأأب 
(م رمة) عناية هللا ما، ومع  (مرجوعة) أهنا من العامل العلوي، ومع  (مط رة) مقدسة م ار ة، أي هذه التذ رة با اضمنه 

 علم هللا وما  ت ه للمال  ة يف صحل قدسية. 
و ت أة، وجيأوز أن ي أون اسأم وعلق الوو ني املذ ورين يف املراد ابلصحل  جسفرة  جيوز أن ي ون مج  ساجر، م م  ااب  

مج  سف ، وهو املرسم يف أمر م م، ج و جعيم صع  جاعم، وقياس مجعه سفراء وا ون (يف) للظرجيأة اجملازيأة، أي املماثلأة 
 يف املعاين. 

واتيت وووه مناس ة يف مع  (سفرة)، جاملناسب للووه ايو  أن ي ون السفرة  تاب القرآن من أصحاب رسو  هللا صلق  
هللا عليأأه وسأألم، أو أن ي أأون املأأراد قأأراء القأأرآن، وبأأه جسأأر قتأأادة وقأأا : هأأم ابلن طيأأة القأأراء، وقأأا  غأأ هم: الوراقأأون ابللغأأة 

 العربانية. 
وقد عدت هذه ال لمة يف عداد ما ورد يف القرآن مأن املعأرب  مأا يف اإلاقأان عأن ابأن أيب ئأامت، وقأد أغفل أا السأيوطي  

سأ  ي وابأن ئجأر يف نظمي مأا يف املعأرب يف القأرآن أو قصأد عأدم ذ رهأا لوقأو  االخأتالف يف جيما أستدر ه علق ابأن ال
 اعري  ا. 

 واملناس ة للووه ال اين: أن ي ون حممله الرسم.  
 واملناسب، للووه ال الث أن ي ون حممله املال  ة يهنم سفراء بني هللا ورسله.  
 م ئا  املال  ة حبا  السفراء الذين مملون أبيدي م ايلوك والع أود وإمأا أن واملراد أبيدي م: ئفظ م إايه إا ا ليغه، جم 

 يراد: الرسم الذين  انت أبيدي م  ت  م م م موسق وعيسق علي ما السالم. 
وإما أن يراد  تاب الوئي م م ع د هللا بن سعد بن أيب سرح وع د هللا بن عمرو بن العاص وعمأر وع مأان وعلأي وعأامر  

  بن ج  ة.
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و ان بعض املسلمني ي تب ما يتلقاه من القرآن ليدرسه م م ما ورد يف ئديث إسالم عمر بن اخلطاب مأن ع أوره علأق  
 سورة طه م توبة عند أخته أم مجيم جاطمة زوج سعيد بن زيد. 

بينأأات يف ويف وصأأف م ابلسأأفرة ثنأأاء علأأي م يهنأأم ي لغأأون القأأرآن للنأأاس وهأأم ئفاظأأه ووعااأأه قأأا  اعأأاا (بأأم هأأو آايت  
صدور الذين أواوا العلم) ج ذا مع  السفرة. وجيه ب ارة أبهنأم سين أرون اإلسأالم يف ايمأم وقأد ظ أر بأا ذ أران مأا ل لمأة 

 (سفرة) من الوق  العظيم املعجز يف هذا املقام. 
 ووصل ( رام) با وصل به املال  ة يف آايت أخر   قوله اعاا ( راما  اا ني).  
 د صفة للمال  ة يف احلديث الصحي( قوله  الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به م  السفرة ال رام الربرة  . ووصل الربرة ور  
والربرة : مج  بر، وهو املوصوف ب  رة الأربور. وأصأم بأر مصأدر بأر يأرب مأن ابب جأرح، ومصأدره  أالفرح، ج أذا مأن ابب  

   ابر. الوصل ابملصدر م م عد  وقد اختص الربرة جبم  بر وال ي ون مج
والغالب يف اصطالح القرآن أن الربرة املال  ة وايبرار الدميون. قا  الراغب  ين بررت أبلغ من إبأرار إذ هأو مجأ  بأر،   

 وأبرار مج  ابر، وبر أبلغ من ابر  ما أن عدال أبلغ من عاد   . 
ئيأث إهنأا بعأض القأرآن جألث  علأق القأرآن وهذا انويأه ب ألن القأرآن ين التنويأه ابلايت الأواردة يف أو  هأذه السأورة مأن  

بفضيلة أثره يف التذ   واإلرشاد، وبرجعة م انته، وقدس مصدره، و رم قراره، وط اراه، وجضأا م محلتأه وم لغيأه، جأ ن الأك 
 املدا ( عا دة إا القرآن بطريق ال ناية. 

[   أمااأه 20[   السأ يم يسأره 19[ من نطفة خلقأه جقأدره 18[ من أي شيء خلقه 17(قتم اإلنسان ما أ فره  
[) اسأأتئناف ابتأأدا ي ن أأل عأأن ذ أأر مأأن اسأأتغ  ج نأأه أريأأد بأأه معأأني وائأأد أو أ  أأر، 22[   إذا شأأاء أن أأره 21جأألقربه 

وذلك ي ينه ما وق  من ال الم الذي دار ينب النيب صلق هللا عليه وسلم وبني صناديد امل ر ني يف اجمللأس الأذي دخأم جيأه 
 ابن أم م توم. 

واملناس ة وصل القأرآن أبنأه اأذ رة ملأن شأاء أن يتأذ ر، وإذ قأد  أان أ أرب دواعأي م علأق الت أذيب ابلقأرآن إنأه أخأرب عأن  
ال عث وطال  م ابإلهان به  ان االستدال  علق وقو  ال عث أهم ما يعت  به يف هذا التذ   وذلأك مأن أجنأان قولأه (جمأن 

 شاء ذ ره). 
 ) ي مله العموم الذي أجاده اعريل (اإلنسان) من قوله اعاا (قتم اإلنسان ما أ فره). والذي عرف بقوله (من استغ  
   
 

 4731صفحة : 
 
وجعأأم قتأأم جأأالان أصأأله دعأأاء عليأأه ابلقتأأم. واملفسأأرون ايولأأون وعلأأوا (قتأأم اإلنسأأان) أنأأه لعأأن، رواه الضأأحاك عأأن ابأأن   

عأاء عليأه وهأذا مأن أشأن  دعأوايم  ، أي جمأورده غأ  مأورود ع اس وقوله قاهأد وقتأادة وأبأو مالأك. قأا  يف ال  أاف  د
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قوله اعاا (قاال م هللا) وقوهلم: قاام هللا جالان يريدون التعجب من ئاله، وهذا أمر مروعه لالستعما  وال داعي إا محله 
 علق التعجيب ين قوله (ما أ فره) يغ  عن ذلك. 

تحق  والت ديد لظ ور أن ئقيقة الدعاء ال اناسب اإلهلية ين هللا هو الذي والدعاء ابلسوء من هللا اعاا مستعمم يف ال 
 يتووه إليه الناس ابلدعاء. 

وبنأأاء (قتأأم) للمج أأو  متفأأر  علأأق اسأأتعماله يف الأأدعاء، إذ ال غأأرا يف قااأأم يقتلأأه، و  أأر يف القأأرآن م نيأأا للمج أأو   
 وو(جقتم  يل قدر). 

تعريأأل املسأأمق اعريأأل اجلأأنس جيفيأأد اسأأتغراق مجيأأ  أجأأراد اجلأأنس، وهأأو اسأأتغراق واعريأأل (اإلنسأأان) جيأأوز أن ي أأون ال 
ئقيقأأي، وقأأد يأأراد بأأه اسأأتغراق معظأأم ايجأأراد حبسأأب القأأرا ن جتولأأد بصأأيغة االسأأتغراق إدعأأاء لعأأدم االعتأأداد ابلقليأأم مأأن 

صأأأوص يف اصأأأطالح علمأأأاء ايجأأراد، ويسأأأمق االسأأأتغراق العأأأريف يف اصأأأطالح علمأأأاء املعأأأاين، ويسأأمق العأأأام املأأأراد بأأأه اخل
ايصو  والقرينة هنا ما بني به  فر اإلنسان من قوله (من أي شيء خلقه) إا قوله (  إذا شاء أن ره)، جي ون املراد مأن 

 قوله (اإلنسان) امل ر ني املن رين ال عث، وعلق ذلك مجلة املفسرين، ج ن معظم العرب يومئذ  اجرون ابل عث. 
القرآن (قتم اإلنسان) ج منا ع  به ال اجر. وايئ ام اليت م م ما علق ايوناس يأراد أهنأا غال أة قا  قاهد: ما  ان يف  

علق اجلنس، جاالستغراق الذي يقضيه اعريأل لفأ  اجلأنس احمل أوم عليأه اسأتغراق عأريف معنأاه ث أوت احل أم للجأنس علأق 
يجراد وقأد خيلأو عنأه املتصأل بأه يف بعأض ايئيأان، اجلملة، جال يقتضي ااصاف مجي  ايجراد به، بم قد خيلو عنه بعض ا

 جقوله (ما أ فره) اعجيب من  فر ونس اإلنسان أو شدة  فره وإن  ان القليم منه غ   اجر. 
 جه  مع  اإلنسان إا ال فار من هذا اجلنس وهم الغالب علق نو  اإلنسان.  
فر بني أجراد اإلنسأان وانتصأروا لأه وانضألوا عنأه. وال أعجأب جغالب الناس  فروا ابه من أقدم عصور التاريخ واف ق ال  

 من  فر من أهلوا أعجز املووودات من ئجارة وخ ب، أو نفوا أن ي ون هلم رب خلق م. 
وجيوز أن ي ون اعريل (اإلنسان) اعريل الع د ل حص معني من اإلنسان يعينه خرب س ب النزو ، جقيم: أريد بأه أميأة  

 اه اجمللس الذي غ يه ابن أم م توم، وعندي أن ايوا أن ي ون أراد به الوليد بن املغ ة. بن خلل، و ان بن ئو 
وعن ابأن ع أاس أن املأراد عت أة بأن أيب هلأب، وذ أر يف ذلأك قصأة ال عالقأة هلأا خبأرب اجمللأس الأذي غ أيه ابأن أم م تأوم،  

 جت ون اجلملة مستلنفة استئناجا ابتدا يا، واملناس ة ظاهرة. 
 (ما أ فره) اعليم إلن اء الدعاء عليه دعاء التحق  والت ديد. وهذا اعجيب من شدة  فر هذا اإلنسان.  ومجلة 
ومع  شدة ال فر أن  فره شديد  مأا، و يفأا، ومأىت، ينأه  فأر بوئدانيأة هللا، وبقدراأه علأق إعأادة خلأق ايوسأام بعأد   

سأألم، وأنأأه  فأأر قأأوي ينأأه اعتقأأاد قأأوي ال يق أأم التزئأأزح، وأنأأه الفنأأاء، وارسأأاله الرسأأو ، وابلأأوئي إليأأه صأألق هللا عليأأه و 
 مستمر ال يقل  عنه م  ا رر التذ   واإلنذار والت ديد. 

وهأذه اجلملأأة بلغأأت هنايأأة اإلجيأأاز وأرجأأ  اجلزالأأة أبسأألوب غلأي  دا  علأأق السأأحط ابلأأغ ئأأد املذمأأة، وأأام  للمالمأأة، ومل  
 رآنية. يسم  م ل ا ق ل ا، ج ي من ووام  ال لم الق

 وئذف املتعلق بلف  (أ فره) لظ وره من لف  (أ فر) واقديره: ما أ فره ابه.  
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 ويف قوله (قتم اإلنسان ما أ فره) حمسن االازان ج نه من حبر الرمم من عروضه ايوا احملذوجة.  
تدال  علق إبطا  إئأالت م ومجلة (من أي شيء خلقه) بيان جلملة (قتم اإلنسان ما أ فره)، ين مفاد هذه اجلملة االس 

 ال عث وذلك اإلن ار من أ رب أصو   فرهم. 
وويء يف هذا االستدال  بصورة سؤا  ووواب للت ويق إا مضمونه، ولذلك قرن االستف ام ابجلواب عنه علق الطريقأة  

 املتقدمة يف قوله اعاا (عم يتساءلون عن الن ل العظيم). 
   
 

 4732صفحة : 
 
وري، ووعأأم املسأأتف م عنأأه اعيأأني ايمأأر الأأذي خلأأق اإلنسأأان ين املقأأام هنأأا لأأيس إلث أأات أن هللا خلأأق واالسأأتف ام الصأأ  

اإلنسان، بم املقام إلث ات إم ان إعادة اخللق بتنظ ه ابخللق ايو  علق طريقة قوله اعاا (أجعيينا ابخللق ايو ) أي  ما  
مأن  أا ن مأا، ونظأ ه قولأه اعأاا (جلينظأر اإلنسأان مأم خلأق   ان خلق اإلنسأان أو  مأرة مأن نطفأة ي أون خلقأه اثين مأرة

 خلق من ماء داجق خيرج من بني الصلب والرتا ب إنه علق روعه لقادر) يف سورة الطارق. 
والضم  املسترت يف قوله (خلقأه) عا أد إا هللا اعأاا املعلأوم مأن جعأم اخللأق ين امل أر ني مل ي ونأوا ين أرون أن هللا خأالق  

وقأأدم اجلأأار واجملأأرور يف قولأأه (مأأن نطفأأة خلقأأه) حما أأاة لتقأأدمي امل أأني يف السأأؤا  الأأذي اقتضأأق اقدهأأه  ونأأه  3ن.اإلنسأأا
استف اما يستحق صدر ال الم، م  االهتمام بتقدمي ما منه اخللق، ملا يف اقدهه من التن يه لالستدال  علق عظيم ئ مأة 

 وهو النطفة.  هللا اعاا إذ  ون أبد  خملوق معروف من أهون شيء
وإمنا مل يستغن عن إعادة جعم خلقه يف مجلة اجلواب مأ  العلأم بأه بتقأدمي ذ أر ئاصأله يف السأؤا  لأزايدة التن يأه علأق دقأة  

 ذلك اخللق ال دي . 
 جذ ر جعم (خلقه) ال اين يف أسلوب املساواة ليس اجياز، وليس اطناب.  
ة  قوهلم: ق ضة ئب، وغرجة ماء. وغلب إطالق النطفة علق املاء الذي منه والنطفة: املاء القليم، وهي جعلة صع  مفعول 

التناسأم، جأأذ رت النطفأأة لتعأأني ذ رهأأا يهنأأا مأأادة خلأأق احليأوان للداللأأة علأأق أن صأأن  هللا بأأدي  ج م أأان ال عأأث ئاصأأم، 
املقأام هنأا للداللأة علأق وليس يف ذ ر النطفة هنا إهاء اا حتق  أصأم ن ألة اإلنسأان ين قصأد ذلأك حمأم نظأر، علأق أن 

 خلق عظيم وليس مقام زور املت رب. 
وجر  علق جعم (خلقه) جعم (جقدره) بفاء التفري  ين التقدير هنأا إجيأاد ال أيء علأق مقأدار مضأ وط مأنظم  قولأه اعأاا  

العقأأأم  (وخلأأأق  أأأم شأأأيء جقأأأده اقأأأديرا)، أي وعأأأم التقأأأدير مأأأن آاثر اخللأأأق ينأأأه خلقأأأه مت يئأأأا للنمأأأاء ومأأأا يالبسأأأه مأأأن
 والتصريل و  ينه من النظر بعقله، وايعما  اليت يريد إاياهنا وذلك ئاصم م  خلقه مدروا مفرعا. 

 وهذا التفري  وما عطل عليه إدماج لالمتنان من خال  االستدال .  
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ة علأق بأأدي  وئأرف ( ) مأن قولأأه (  السأ يم يسأأره) للرتاخأي الأأرايب ين ايسأ  سأأ يم العمأم اإلنسأأاين أعجأب يف الداللأأ 
 صن  هللا ينه أثر العقم وهو أعظم ما يف خلق اإلنسان وهو أقو  يف املنة. 

والس يم: الطريق، وهو مستعار ملا يفعله اإلنسأان مأن أعمالأه واصأرجااه ا أ ي ا لرعمأا  بطريأق ه أي جيأه املاشأي ا أ يه  
 احملسوس ابملعقو . 

ه جقد أطلق علق ذلك املمر اسم الس يم يف قأوهلم (السأ يالن) جي أون وجيوز أن ي ون مستعارا ملسقط املولود من بطن أم 
هذا من استعما  اللف  يف قازيأه. وجيأه مناسأ ة لقولأه بعأده (  أمااأه جألقربه)، ف(أمااأه) مقابأم (خلقأه) و(أقأربه) مقابأم 

 (  الس يم يسره) ين اإلق ار إدخا  يف ايرا وهو ضد خروج املولود إا ايرا. 
 : التس يم، و(الس يم) منصوب بفعم مضمر علق طريق االشتغا ، والضم  عا د إا (الس يم). والتقدير: يسر والتيس 

 الس يم له،  قوله (ولقد يسران القرآن للذ ر) أي لذ ر الناس. 
 واقدمي (الس يم) علق جعله لالهتمام ابلعربة بتيس  الس يم صعنييه اجملازيني، وجيه رعاية للفواصم.  
و أأذلك عطأأل (  أمااأأه) علأأق (يسأأره) حبأأرف الرتاخأأي وهأأو لرتاخأأي الرا أأة جأأ ن انقأأراا الأأك القأأو  العقليأأة واحلسأأية   

ابملأوت، بعأأد أن  انأأت راسأحة زمنأأا مأأا، انقأراا عجيأأب دون اأأدريج وال انتظأار زمأأان يسأأاوي مأدة بقا  أأا، وهأأذا إدمأأاج 
 للداللة علق عظيم القدرة. 

    الذي ال مصق من أجراد النو  اإلنساين قد صار أمره إا املوت وأن من هو ئي آيأم ال ومن املعلوم ابلضرورة أن ال 
 حمالة، جاملع :   أمااه وهيته. 

جصيغة املضي يف قوله (أمااه) مستعملة يف ئقيقته وهو موت من مات، وقازه وهأو مأوت مأن سأيمواون، ين مأويم يف  
 اوطئة و  يد جلملة (جلقربه).  املستق م حمقق. وذ ر مجلة (  أمااه)

وإسأأناد اإلمااأأة إا هللا اعأأاا ئقيقأأة عقليأأة حبسأأب عأأرف االسأأتعما . وهأأذا إدمأأاج لالمتنأأان يف خأأال  االسأأتدال   مأأا  
 أدمج (جقدره   الس يم يسره) جيما س ق. 

   
 

 4733صفحة : 
 
أن يقرب. قا  الفراء:  أي وعلأه مق أورا، ومل جيعلأه و(أقربه) وعله ذا قرب، وهو أخص من مع  قربه، أي أن هللا س ب له   

بن يلقق للط  والس ا  وال بن يلقق يف النواويس   مج  انووس صندوق من ئجر أو خ ب يوض  جيه امليت وجيعم يف 
 بيت أو ووه  . 

جأاملع : أن هللا وعأم النأاس ذوي واإلق ار: ييئة القرب ويقا : أقربه أيضا، إذا أمر أبن يقرب، ويقأا : قأرب امليأت، إذا دجنأه،  
 ق ور. 
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وإسأأناد اإلق أأار إا هللا اعأأاا قأأاز عقلأأي ين هللا أهلأأم النأأاس الأأدجن  مأأا يف قصأأة دجأأن أئأأد ابأأ  آدم أخأأاه اهلأأام اقليأأده  
ه. وأ د لفعم غراب ئفر لغراب آخر ميت ئفرة جواراه جي ا، وهي سورة العقود، جلسند اإلق ار إا هللا ينه أهلم الناس إاي

 ذلك صا أمر يف شرا عه من وووب دجن امليت. 
 والقو  يف أن صيغة املضي مستعملة يف ئقيقت ا وقازها نظ  القو  يف صيغة (أمااه).  
وهأأذه  ل أأا دال أأم علأأق عظأأيم قأأدرة هللا اعأأاا وهأأم عأأدوها قاصأأرة علأأق اخللأأق ال أأاين، وهأأي اتضأأمن مأأنن علأأق النأأاس يف  

قأأواهم أئيأاء، وإ أأرام م أمأواات ابلأأدجن لأئال ي أأون اإلنسأان  ال أأيء اللقأي جيتنأأب بنأو ونسأأه  خلق أم واسأأويت م وإ مأا 
القرب منه وي ينأه التقأام السأ ا  و زيأق خمالأب الطأ  وال أالب، جمحأم املنأة يف قولأه (  أمااأه) هأو جيمأا جأر  عليأه ابلفأاء 

 بقوله (جلقربه) وليست اإلمااة وئدها منة. 
أن وووب دجن أموات الناس ابإلق ار دون احلرق ابلنار  ما يفعم قوس اهلنأد، ودون اإللقأاء لسأ ا   ويف الية دليم علق 

الط  يف سائات يف اجل ا  حموطة جبدران دون سقل  ما  ان يفعله قوس الفرس و مأا  أان يفعلأه أهأم اجلاهليأة صأواق 
 حرون بذلك ويتمنونه قا  ال نفري:          احلروب والغارات يف الفيايف إذ ال يواروهنم ابلرتاب و انوا يفت

ال اقربوين إن قربي حمأرم                      علي م ول ن أب ري أم عامر يريد أن أت له الضأ  ، وأبطأم اإلسأالم ذلأك   
يأب، قأا  ج ن النيب صلق هللا عليه وسلم دجن ش داء املسلمني يوم أئد يف ق ور م رت ة، ووار  قتلق امل ر ني ب در يف قل

 عمرو بن معد ي رب ق م اإلسالم:          
آليت ال أدجن قتال أم                      جدخنوا املرء وسرابله ومجلة (  إذا شاء أن ره) روأو  إا إث أات ال عأث وهأي    

 أأر ني أن عأأدم  النتيجأة عقأأب االسأأتدال . ووقأ  قولأأه (إذا شأأاء) معرتضأا بأأني مجلأأة (أمااأه) ومجلأأة (أن أأره) لأرد اأأوهم امل
التعجيأأم ابل عأأأث دليأأم علأأأق انتفأأاء وقوعأأأه يف املسأأتق م و(إذا) ظأأأرف للمسأأتق م جفعأأأم املضأأي بعأأأدها مأأؤو  ابملسأأأتق م. 

 واملع :   ئني ي اء ين ره، أي ن ره ئني اتعلق م يئته ان اره. 
طيأه، ون أر الصأحيفة، إذا جتح أا وأن ره بع ه من ايرا وأصم الن ر إخراج ال يء املح أل يقأا : ن أر ال أوب، إذ أزا   

 ليقرأها. ومنه احلديث  جن روا التوراة  . 
وأمأأا اإلن أأار ابهلمأأزة ج أأو خأأاص اخأأراج امليأأت مأأن ايرا ئيأأا وهأأو ال عأأث، جيجأأوز أن يقأأا : ن أأر امليأأت، والعأأرب مل  

 ه قو  ايع ق:          ي ونوا يعتقدون إئياء ايموات إال أن ي ونوا قد قالوه يف ختيال يم التو ية. جي ون من
ئىت يقو  الناس بأا رأوا                      اي عج أا للميأت النأاشأأر ولأذلك قأا  هللا اعأاا (ولأئن قلأت إن أم م عوثأون   

 من بعد املوت ليقولن الذين  فروا إن هذا إال سحر م ني). 
 وي ما ليجعلوا عدم االستجابة بتعجيله دليال علق ويف قوله (إذا شاء) رد ل   ت م إذ  انوا يطل ون اعجيم ال عث حتداي 

أنأأأه ال ي أأأون، جأأألعلم م هللا أنأأأه يقأأأ  عنأأأدما ي أأأاء هللا وقوعأأأه ال يف الوقأأأت الأأأذي يسأأأللونه ينأأأه مو أأأو  إا ئ مأأأة هللا 
 واستفادة إبطا  قوهلم من طريق ال ناية. 
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ين واملتلولني جي ا بعض ا واف املنأا ، وبعضأ ا [)  افس  هذه الية معضم و لمات املفسر 23( ال ملا يقض ما أمره  
واف عن االستعما . ذلك أن املعروف يف ( ال) أنه ئرف رد  وزور عن  الم سابق أو الئق، وليس جيما اضمنه ما 

 س ق ا وال جيما بعدها ما ظاهره أن يزور عنه وال أن ي طم، جتعني املص  إا أتويم مورد ( ال). 
ن ي ون ئرف ( ال) للأرد  والزوأر وهأم اخلليأم وسأي ويه ومج أور وأاة ال صأرة وجييأزون الوقأوف علي أا  جلما الذين التزموا أ 

 ما جييزون االبتداء ما، جقد أتولوا هأذه اليأة ومأا أشأ   ا بتوويأه اإلن أار إا مأا يأوميء إليأه ال أالم السأابق أو الالئأق 
 دون صرمه وال مضمونه. 

   
 

 4734صفحة : 
 
عأأم الأأرد  متوو أا إا مأأا ق أأم ( أأال) بأا يأأوميء إليأأه قولأأه اعأاا (  إذا شأأاء أن أأره)، أي إذا شأأاء هللا، إذ جمأن م مأأن جي  

يوميء إا أن ال اجر ين ر أن ين ره هللا ويعتأم أبنأه مل ين أر أئأد منأذ القأدم إا الن. وهأذا الووأه هأو اجلأاري علأق قأو  
 ال صريني  ما اقدم. 

يأم موقأأ  اجلأواب واإلبطأأا ، وموقأأ  مجلأة (ملأأا يقأض مأأا أمأره) موقأأ  العلأة لإلبطأأا ، أي لأأو وموقأ  ( أأال) علأق هأأذا التلو  
 قضق ما أمره هللا به لعلم بطالن زعمه أنه ال ين ر. 

وأتوله يف ال  اف أبنه  رد  لإلنسان عما هو عليه  أي با ذ ر ق له من شأدة  فأره واسرتسأاله عليأه دون إقأال ، يريأد  
 (ما أ فره). أنه زور غ  مضمون 

ومن م من وعم الرد  متوو ا إا ما بعد ( ال) با يوميء إليه قوله اعاا (ملا يقض ما أمره)، أي ليس ايمر  ما يقأو   
هذا اإلنسأان ال أاجر مأن أنأه قأد أد  ئأق هللا الأذي ن  أه إليأه بأدعوة الرسأم وايأدا  قأوة التف أ  جيأه، ويتسأروح هأذا مأن  

 قرب ين ما بعد ( ال) ملا  ان نفيا انسب أن جيعم ( ال)   يدا للنفي.  الم روي عن قاهد، وهو أ
 وموق  ( ال) علق هذا الووه أهنا وزء من استئناف.  
وموق  مجلة (ملا يقض ما أمره) استئناف بياين ن ل عن مضمون مجلة (من أي شيء خلقه) إا قوله (أن ره)، أي إمنا ال  

 و  علق إم ان اخللق ال اين، ينه مل يقض ئق النظر الذي أمره هللا. ي تد ال اجر إا داللة اخللق اي
وأمأأا الأأذين مل يلتزمأأوا معأأ  الزوأأر يف ( أأال) وهأأم ال سأأا ي القا أأم ا أأون ( أأال) صعأأ  ئقأأا، وواجقأأه ثعلأأب وأبأأو ئأأامت  

 السجستاين القا م ا ون ( ال) صع  (أال) االستفتائية. 
 ن: ا ون ( ال) ئرف وواب صع  نعم. والنضر بن مشيم والفراء القا ال 
 ج ؤالء أتويم ال الم علق رأي م ظاهر.  
وعن الفراء ( ال) ا ون صلة  هي ئرجا زا دا للتل يد   قولك:  أال ورب ال ع أة اه. وهأذا ووأه إليأه وال يتألاق يف هأذه  

 الية. 
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 إذا شاء أن ره) امل   به عن جساد استدالهلم جالووه يف موق  ( ال) هنا أنه جيوز أن ا ون زورا عما يف م من قوله (  
بتلخ ه علق أنه ال يق  جي ون ال الم علأق هأذا أت يأدا لإلبطأا  الأذي يف قولأه ( أال إهنأا اأذ رة) ابعت أار معنأاه ال نأا ي 

يسأللون إن  ان صري( معناه غ  ابطم جقوله (إذا شاء) مؤذن أبنه الن مل ي ل وذلأك مأؤذ ابطأا  أن يقأ  ال عأث عنأدما 
 وقوعه، أي أان ال ن اء ان ارهم الن وإمنا نن رهم عندما ن اء با قدران أوله عند خلق العامل ايرضي. 

وا ون مجلة (ملا يقض ما أمره) اعليال للرد ، أي اإلنسان مل يستتم ما أوم هللا ل قاء نوعأه يف هأذا العأامل مأن يأوم ا وينأه  
مر يف قوله (ما أمره) أمر الت وين، أي مل يستتم ما صأدر بأه أمأر ا وينأه ئأني قيأم جلذلك ال ين ر الن، وي ون املراد ابي

 لدم (ول م يف ايرا مستقر ومتا  إا ئني). 
وجيوز أن ي ون زورا عما أجاده قوله (ملا يقض ما أمره) وقدمت ( ال) يف صدر ال الم الأواردة إلبطالأه لالهتمأام ص أادرة  

 الزور. 
 ( ال) يف سورة مرمي وأئلت هنالك علق ما هذا.  واقدم ال الم علق 
و(ملا) ئرف نفي يأد  علأق نفأي الفعأم يف املاضأي م أم (مل) ويزيأد ابلداللأة علأق اسأتمرار النفأي إا وقأت الأت لم  قولأه  

 اعاا (وملا يدخم اإلهان يف قلوب م). 
 واملقصود أنه مستمر علق عدم قضاء ما أمره هللا با دعاه إليه.  
قضاء: جعم ما جيب علق اإلنسان  امال ين أصم القضأاء م أتق مأن اإل أام جتضأمن جعأال اتمأا، أي مل يأز  اإلنسأان وال 

ال اجر معرضا عن اإلهان الذي أمره هللا به، وعن النظأر يف خلقأه مأن نطفأة   اطأور أطأوارا إا املأوت قأا  اعأاا (جلينظأر 
آن ودال لأه ومأن إعمأا  عقلأه يف االسأتدال  علأق وئدانيأة هللا اعأاا ونفأي اإلنسان مم خلق)، وما أمره من التدبر يف القر 

 ال رك عنه. ومن الدال م نظره يف  يفية خلقه ج هنا دال م قا مة بذااه جاستحق الرد  والزور. 
أن أره  (جلينظأر والضم  املسترت يف (أمره) عا د إا ما عادت عليه الضما ر املسترتة يف  خلقه، وقدره، وأمااأه، وأقأربه، و   

[ وعن أأأأا 27[ جلن تنأأأأا جي أأأأا ئ أأأأا 26[   شأأأأققنا ايرا شأأأأقا 25[ إان صأأأأ  نا املأأأأاء صأأأأ ا 24اإلنسأأأأان إا طعامأأأأه 
 [)  32[ متعا ل م وينعام م 31[ وجا  ة وأاب 30[ وئدا ق غل ا 29[ وزيتوان و ال 28وقض ا 

 
 4735صفحة : 

 
ا أمره هللا به من النظر، وإما علق قوله (ما أ فره) جي ون هذا النظر بأا إما مفر  علق قوله (ملا يقض ما أمره) جي ون ب  

ي طأأم ويزيأأم شأأدة  فأأر اإلنسأأان. والفأأاء مأأ   وهنأأا للتفريأأ  افيأأد معأأ  الفصأأيحة، إذ التقأأدير: إن أراد أن يقضأأي مأأا أمأأره 
اعاا (إن  م نفأس ملأا علي أا ئأاج   جلينظر إا طعامه أو إن أراد نقض  فره جلينظر إا طعامه. وهذا نظ  الفاء يف قوله

جلينظر اإلنسان مم خلق)، أي إن أراد اإلنسان اخلالص من ا عات ما ي ت ه عليه احلاج  جلينظر مم خلق لي تدي ابلنظر 
 جيؤمن جينجو. 
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نتقأا  وهذا استدال  آخر علق اقريأب  يفيأة ال عأث انتقأم إليأه يف معأرا اإلرشأاد إا اأدارك اإلنسأان مأا أ لأه و أان اال 
من االستدال  صا يف خلق اإلنسان من بدي  الصن  من دال م قا مة بنفسه يف آية (مأن أي شأيء خلقأه) إا االسأتدال  
أبئأوا  مووأودة يف بعأأض ال ا نأات شأديدة املالزمأأة حليأاة اإلنسأان ارسأأيحا لالسأتدال ، وافننأا جيأأه، واعريضأا ابملنأة علأأق 

  ات الذي به بقاء ئياة اإلنسان وئياة ما ينفعه من اينعام. اإلنسان يف هذه الدال م، ومن نعمة الن
واعديأأة جعأأم النظأأر هنأأا حبأأرف (إا) اأأد  علأأق أنأأه مأأن نظأأر العأأني إشأأارة إا أن العأأربة حتصأأم صجأأرد النظأأر يف أطأأواره.  

را. ووعم املنظور واملقصود التدبر جيما ي اهده اإلنسان من أئوا  طعامه ابالستدال  ما علق إجياد املووودات من اي
 إليه ذات الطعام م  أن املراد النظر إا أس اب ا ونه وأئوا  اطوره إا ئالة انتفا  اإلنسان به وانتفا  أنعام الناس به. 

وذلك من أسلوب إانطة ايئ ام أبمساء الذوات، واملراد أئواهلا م م قوله اعاا (ئرمت علأي م امليتأة) أي أ ل أا، جألمر  
ابلتف   يف أطوار ا ون احل أوب وال مأار الأيت مأا طعامأه، وقأد وصأل لأه اطأور ذلأك ليتلمأم مأا أود  إليأه يف هللا اإلنسان 

ذلك من بدي  الت وين سواء رأ  ذلك ب صره أم مل يره، وال خيلو أئد عن علأم إمجأايل بأذلك، جيزيأده هأذا الوصأل علمأا 
ستقرة يف ايرا، جقد ي ون هذا التم يم يف قرد اهليئة احلاصلة افصيليا، ويف مجي  الك ايطوار   يم إلئياء ايوساد امل

ائياء ايوساد، وقد ي ون   يال يف مجي  الك ايطوار أبن خترج ايوساد من ايرا  حروج الن أات أبن ي أون بأذرها 
(وهللا أن أت م مأن ايرا يف ايرا ويرسم هللا هلا قو  ال نعلم ا ا أابه قأوة املأاء الأذي بأه حتيأا بأذور الن أات، قأا  اعأاا 

 ن اات   يعيد م جي ا وخيرو م إخراوا). 
ويف افسأأ  ابأأن   أأ  عنأأد قولأأه اعأأاا (وإذا النفأأوس زووأأت) عأأن ابأأن ئأأامت بسأأنده إا ابأأن ع أأاس  يسأأيم واد مأأن أصأأم  

لعرج م قد ن توا  العر  جيما بني الصيحتني جين ت منه  م خلق بلي إنسان أو دابة ولو مر علي م مار قد عرج م ق م ذلك
علأق ووأه ايرا،   ارسأم ايرواح جتأزوج ايوسأاد  اه. وأمأور الخأأرة ال اتصأورها ايج أام ابل نأه وإمنأا جيأزم العقأم أبهنأأا 

 من املم نات وهي مطيعة لتعلق القدرة التنجيزي. 
ابمسه الظاهر دون الضم   ما يف  واإلنسان املذ ور هنا هو اإلنسان املذ ور يف قوله (قتم اإلنسان ما أ فره) وإمنا ويء 

 قوله (من أي شيء خلقه)، ين ذلك قريب من معاده وما هنا ابتداء  الم جعرب جيه ابالسم الظاهر لإليضاح. 
وأدمج يف ذلك منه عليه ابإلمداد ابلغذاء الذي به غحالف ما يضمحم من قواه بس ب و ود العقم والتف   الط يعيأة  

يف داخأأم املأأزاج، وبسأأ ب  أأد ايعمأأا  ال دنيأأة واإلجأأرازات، والأأك أسأأ اب لت حأأر القأأو  ال دنيأأأة الأأيت ال ي أأعر حبصأأوهلا 
 جيحتاج املزاج إا اعويض ا وإخالج ا وذلك ابلطعام وال راب. 

وإمنا اعلق النظر ابلنظر م  أن االستدال  هو أبئوا  ا وين الطعام، إوراء لل الم علق اإلجياز وي ينه ما يف اجلمم بعده  
 من قوله (إان ص  نا املاء ص ا) إا آخرها. 

جالتقدير: جلينظر اإلنسان إا خلق طعامه وييئة املا إلمنا أه وشأق ايرا وإن ااأه وإا انتفاعأه بأه وانتفأا  مواشأيه يف بقأاء  
 ئيايم. 
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طعامأأه) لتفصأيم مأا امجأأم وقأرأ اجلم أور (إان صأأ  نا) ب سأر  أزة (اان) علأأق أن اجلملأة بيأان جلملأأة (جلينظأر اإلنسأان إا   
هنالأأك علأأق ووأأه اإلجيأأاز. وقأأرأه عاصأأم ومحأأزة وال سأأا ي وخلأأل ورويأأس عأأن يعقأأوب بفأأت( اهلمأأزة علأأق أنأأه اسأأم بأأد  

 اشتما  من (طعامه) أو ال د  الذي يسميه بعض النحويني بد  مفصم من قمم. 
   
 

 4736صفحة : 
 
 عأأة يف وعأاء غأأ  الأذي  انأت جيأأه، يقأا : صأأب املأاء يف اجلأأرة، والصأب: إلقأاء صأأربة متجمعأة مأأن أوأزاء ما عأة أو  املا  

 وصب القم( يف اهلري، وصب الدراهم يف ال يس. وأصله: صب املاء، م م نزو  املطر وإجراد الدلو. 
 وال ق: اإلبعاد بني ما  ان متصال، واملراد هنا شق سط( ايرا خبرق املاء جيه أو آبلة  احملراث واملسأحاة، أو بقأوة ئأر 

 ال مس يف زمن الصيل لتت يل لق و  ايمطار يف جصم اخلريل وال تاء. 
وإسناد الصب وال ق واإلن ات إا ضم  اجلاللة ين هللا مقدر نظام ايس اب املأؤثرة يف ذلأك، وحم أم نواميسأ ا ومل أم  

 الناس استعماهلا. 
 تنا) ئىت ساو  احلقيقة العقلية. جاإلسناد قاز عقلي يف ايجعا  ال الثة. وقد شا  يف (ص  نا) و(أن  
وانتصب (ص ا) و(شقا) علق املفعأو  املطلأق  (صأ  نا) و(شأققنا) مؤ أدا لعاملأه ليتألاق انوينأه ملأا يف التن أ  مأن الداللأة  

 علق التعظيم واعظيم  م شيء صا يناس ه وهو اعظيم اعجب. 
 س ه. والفاء يف قوله (جلن تنا) للتفري  والتعقيب وهو يف  م شيء حب 
 واحلب أريد منه املقتات منه لإلنسان، وقد اقدم يف قوله اعاا ( م م ئ ة أن تت س   سنابم) يف سورة ال قرة.  
 والعنب: لر ال رم، ويتحذ منه اخلمر واخلم، ويؤ م رط ا، ويتحذ منه الزبيب.  
مأرة بعأد أخأر  وال اأزا  ختلأل  والقضب: الفصفصة الرط ة، مسيت قض ا يهنا اعلل للأدواب رط أة جتقضأب، أي اقطأ  

 ما دام املاء ينز  علي ا، واسمق القت. 
 والزيتون: ال مر الذي يعصر منه الزيت املعروف.  
 والنحم: ال جر الذي لراه التمر وأطواره.  
واحلدا ق: مج  ئديقة وهي اجلنة مأن  أم و أرم وشأجر وجوا أه، وعطف أا علأق النحأم مأن عطأل ايعأم علأق ايخأص،  

 يف ذ ر احلدا ق إدماوا لالمتنان ما يهنا مواض  انزه م واخرتاج م.  وين
وإمنا ذ ر النحم دون لراه، وهو التمأر، خالجأا ملأا قأرن بأه مأن ال مأار والفوا أه وال أر، ين منأاج  شأجر النحيأم   أ ة ال  

اء عأأود النحلأأة إذا شأأق عنأأه، اقتصأأر علأأق لأأره، ج أأم يقتأأااون لراأأه مأأن  أأر ورطأأب وبسأأر، وأي لأأون مجأأاره، وي أأربون مأأ
ويتحذون من نو  التمر علفا إلبل م، و م ذلك من الطعام، جضال عن اختاذهم ال يوت وايواين من خ  ه، واحلصأر مأن 
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سعفه، واحل ا  من ليفه، جأذ ر اسأم ال أجرة اجلامعأة هلأذه املنأاج  أمجأ  يف االسأتدال  صحتلأل ايئأوا  وإدمأاج االمتنأان 
 اقدم قري ا يف سورة الن ل. بوجرة النعم، وقد 

والغلب: مج  غل اء، وهي مؤنث ايغلب، وهأو غلأي  الرق أة، يقأا  غلأب  فأرح، يوصأل بأه اإلنسأان وال عأ ، وهأو هنأا  
مسأتعار لغلأأ  أصأو  ال أأجر جوصأأل احلأدا ق بأأه، إمأا علأأق ا أأ يه احلديقأة يف ا أأاثل أوراق شأجرها والتفاج أأا ب أأحص 

سأأأتعارة، وإمأأأا علأأأق اقأأأدير حمأأذوف، أي غلأأأب شأأأجرها، جي أأأون نعتأأأا سأأأ  يا وا أأأون غلأأي  ايوداج وايعصأأأاب جت أأأون ا
االستعارة يف ا  يه  م شجرة ابمرأة غليظة الرق ة، وذلك من حماسن احلدا ق يهنا ا ون قد است ملت قوة ايشجار  ما 

 يف قوله (وونات ألفاجا). 
 ا لم  أصناجا من ايشجار. وخصت احلدا ق ابلذ ر يهنا مواض  التنزه واالخرتاف، ويهن 
 والفا  ة: ال مار اليت اؤ م للتف ه ال لالقتيات، م م الرطب والعنب الرطب والرمان واللوز.  
وايب: بفت( اهلمزة وا ديد ال اء: ال ر الذي ارعاه اينعأام، روي أن أاب ب أر الصأديق سأئم عأن ايب: مأا هأوف جقأا    

قلت يف  تاب هللا ما ال علأم يل بأه  وروي أن عمأر بأن اخلطأاب قأرأ يومأا علأق املنأرب أي مساء اظل ، وأي أرا اقل  إذا 
(جلن تنأا جي أا ئ أا) إا (وأاب) جقأا    أأم هأذا قأد عرجنأاه جمأأا ايبف   رجأ  عصأا  انأت يف يأأده وقأا : هأذا لعمأر هللا هأأو 

ا ال تأأاب جأأاعملوا بأأه، ومأأا مل اعرجأأوه الت لأأل جمأأا عليأأك ايابأأن أم عمأأر أن ال اأأدري مأأا ايب ابتغأأوا مأأا بأأني ل أأم مأأن هأأذ
 ج لوه إا ربه  . ويف صحي( ال حاري عن عمر بعض هذا خمتصرا. 

والذي يظ ر يل يف انتفاء علم الصديق والفاروق صدلو  ايب و ا من خلص العرب يئد س  ني:  إما ين هأذا اللفأ    
ن ال لمة قد ا ت ر يف بعأض الق ا أم أو يف بعأض ايزمأان  ان قد انوسي من استعماهلم جلئياه القرآن لرعاية الفاصلة ج 

وانسق يف بعض ا م م اسأم السأ ني عنأد ايوس واخلأزرج، جقأد قأا  أنأس بأن مالأك  مأا  نأا نقأو  إال املديأة ئأىت مسعأت 
   . قو  رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم يذ ر أن سليمان عليه السالم قا   ا يتوين ابلس ني اقسم الطفم بين ما نصفني

   
 

 4737صفحة : 
 
وإما أن  لمة ايب اطلق علق أشياء    ة من أا الن أت الأذي ارعأاه اينعأام، ومن أا التأنب، ومن أا ايبأس الفا  أة، ج أان   

إمساك أيب ب ر وعمر عن بيان معناه لعدم اجلزم صا أراد هللا منه علق التعيني، وهم ايب با يروأ  إا قولأه (متاعأا ل أم) 
 له (وينعام م) يف مج  ما قسم ق له. أو إا قو 

وذ ر يف ال  اف وو ا آخر خاصا ب الم عمر جقا   إن القوم  انت أ رب  ت م عل فة علق العمأم، و أان الت أاغم  
ب يء من العلم ال يعمم بأه ا لفأا عنأدهم، جألراد عمأر أن اليأة مسأوقة يف االمتنأان علأق اإلنسأان. وقأد علأم مأن جحأو  

عض ما أن ته هللا لإلنسان متاعا له وينعامه جعليك صا هو أهم من الن وا ابل  ر ه علأق مأا ا أني لأك الية أن ايب ب
با عدد من نعمه وال ات اغم عنأه بطلأب ايب ومعرجأة الن أات اخلأاص الأذي هأو اسأم لأه وا تأل ابملعرجأة اجلمليأة إا أن 
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هأذا السأن جيمأا أشأ ه ذلأك مأن م أ الت القأرآن اه  . ومل يت ني لك يف غ  هذا الوقت،   وصأق النأاس أبن جيأروا علأق 
 أيت  الم ال  اف أبزيد من اقرير اإلش ا . 

وقوله (متاعا ل م) ئا  من املأذ ورات يعأود إا مجيع أا علأق قاعأدة ورود احلأا  بعأد مفأردات متعاطفأة، وهأذا نأو  مأن  
 التناز . 

 وقوله (وينعام م) عطل قوله (ل م).  
نتفأ  بأه زمنأا   ينقطأ ، وجيأه لأل ون أر م أو ، والسأام  يروأ   أم شأيء مأن املأذ ورات إا مأا يصأل( لأه واملتا : مأا ي 

 لظ وره. وهذه احلا  واقعة موق  اإلدماج أدقت املوعظة واملنة يف خال  االستدال . 
مأريء مأأن م [ ل أم ا36[ وصأائ ته وبنيأه 35[ وأمأه وأبيأه 34[ يأوم يفأر املأرء مأن أخيأه 33(جأ ذا وأاءت الصأاخة  

[ ارهق أأا 40[ وووأأوه يومئأأذ علي أأا غأأربة 39[ ضأأائ ة مست  أأرة 38[ ووأأوه يومئأأذ مسأأفرة 37يومئأأذ شأألن يغنيأأه 
[) الفاء للتفري  علق اللوم والتوبيخ يف قوله اعاا (قتم اإلنسأان مأا أ فأره) ومأا 42[ أولئك هم ال فرة الفجرة 41قرتة 

أي شأيء خلقأه) إا قولأه (إان صأ  نا املأاء صأ ا)، جفأر  علأق ذلأك إنأذار  ا عه من االستدال  علق امل ر ني من قوله (من
بيأأوم اجلأأزاء، مأأ  مناسأأ ة وقأأو  هأأذا اإلنأأذار عقأأب التعأأريض والتصأأري( ابالمتنأأان يف قولأأه (إا طعامأأه) وقولأأه (متاعأأا ل أأم 

 وينعام م) علق وو ما اقدم يف قوله (ج ذا واءت الطامة ال رب ) من سورة النازعات. 
لصاخة: صيحة شديدة من صيحات اإلنسان اصخ ايمسا ، أي اصم ا، يقا : صخ يصخ قاصرا ومتعداي، ومضارعه وا 

يصأأخ بضأأم عينأأه يف احلأأالني. وقأأد اختلأأل أهأأم اللغأأة يف اشأأتقاق ا اختالجأأا ال وأأدو  لأأه، ومأأا ذ أأرانه هأأو خالصأأة قأأو  
جالصأأاخة صأأارت يف القأأرآن علمأأا ابلغل أأة علأأق اخلليأأم والراغأأب وهأأو أئسأأن وأوأأر  علأأق قيأأاس اسأأم الفأأاعلمن ال الثأأي، 

ئادثأة يأأوم القيامأأة وانت أأاء هأأذا العأأامل، وحتصأأم صأيحات من أأا أصأأوات ازلأأز  ايرا واصأأطدام بعأأض ال وا أأب ابيرا 
م ال، ونفحة الصور اليت ا عأث عنأدها النأاس. و(إذا) ظأرف وهأو متعلأق ب(وأاءت الصأاخة) وووابأه قولأه (ووأوه يومئأذ 

 مسفرة) الايت. 
 واجمليء مستعمم يف احلصو  قازا، ش ه ئصو  يوم اجلزاء ب حص واء من م ان آخر.  
 و(يوم يفر املرء من أخيه) بد  من (إذا واءت الصاخة) بدال مطابقا.  
 والفرار: اهلروب للتحلص من خميل.  
ئني يقا : جر من ايسد، وجر  وئرف (من) هنا جيوز أن ي ون صع  التعليم الذي يعد  به جعم الفرار إا س ب الفرار 

 من العدو، وجر من املوت، وجيوز أن ي ون صع  اجملاوزة م م (عن). 
و ون أقرب الناس لإلنسان يفر من م يقتضي هو  ذلك اليوم حبيث إذا رأ  ما مم من العذاب أبقرب الناس إليه اوهم   

باثال هلم جيما ارا  وه مأن ايعمأا  جأذ رت هنأا أصأناف مأن أن الفرار منه ينجيه من الوقو  يف م له، إذ قد علم أنه  ان 
القرابة، ج ن القرابة آصرة ا ون هلا يف النفس معزة وئرص علق سالمة صائ  ا و رامته. وايلل مدث يف النفس ئرصأا 

الووأدانني علق املالزمة واملقارنة، و ال هذين الوودانني يصد صائ ه عأن املفارقأة جمأا قولأك يف هأو  يغ أق علأق هأذين 
 جال يرتك هلما قاال يف النفس. 
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 ورا ت أصناف القرابة يف الية ئسب الصعود من الصنل إا من هو أقو  منه ادروا يف يويم ذلك اليوم.  
   
 

 4738صفحة : 
 
  إا جابتد ء ابي  ل دة ااصاله أبخيه من زمن الص ا جين ل بذلك إلل بين ما يستمر طأو  احليأاة،   اراقأي مأن اي  

ايبوين و ا أشد قراب يبني ما، وقدمت ايم يف الذ ر ين إلل ابن ا ما أقو  منه أببيه وللرعي علق الفاصلة، وانتقم إا 
 الزووة وال نني و ا قتم  عا لة اإلنسان وأشد الناس قراب به ومالزمة. 

 رابته م ال إلئضار صورة اهلو  يف نفس السام . وأطنب بتعداد هؤالء ايقرابء دون أن يقا : يوم يفر املرء من أقرب ق 
و م من هؤالء القرابة إذا قدراه هو الفار  أان مأن ذ أر معأه مفأرورا منأه إال قولأه (وصأائ ته) لظ أور أن معنأاه واملأرأة مأن  

ا أون صائ  ا، جفيه ا تفاء، وإمنا ذ أرت بوصأل الصأائ ة الأدا  علأق القأرب واملالزمأة دون وصأل الأزوج ين املأرأة قأد 
 غ  ئسنة الع رة لزوو ا جال ي ون جراره من ا  ناية عن شدة اهلو  جذ ر بوصل الصائ ة. 

 وايقرب أن هذا جرار املؤمن من قرابته امل ر ني خ ية أن يؤاخذ بت عت م إذ بقوا علق ال فر.  
  من يتصم مم. واعليق وار ايقرابء بفعم (يفر املرء) يقتضي أهنم قد وقعوا يف عذاب خي ون اعديه إا 
وقد اوتم  يف قوله (يوم يفر املرء من أخيه) إا آخره أبلغ مأا يفيأد هأو  ذلأك اليأوم حبيأث ال يأرتك هولأه للمأرء بقيأة مأن  

رشده ج ن نفس الفرار للحا ل مس ة جيما اعارجوه لداللته علأق وأنب صأائ ه وهأم يتعأ ون ابجلأنب و ونأه يأرتك أعأز ايعأزة 
 عليه مس ة عظمق. 

 لة (ل م امريء من م يومئذ شلن يغنيه) مستلنفة استئناجا ابتدا يا لزايدة يويم اليوم، وانوين (شلن) للتعظيم. ومج 
وئيأأث  أأان جأأرار املأأرء مأأن ايقأأرابء اخلمسأأة يقتضأأي جأأرار  أأم قريأأب مأأن ألئأأك مأأن م لأأه  أأان االسأأتئناف وامعأأا للجميأأ   

لن يغنيأه) أي عأن االشأتغا  بغأ ه مأن املأذ ورات بلأه االشأتغا  اصرما بذلك املقتضق، جقا  (ل م امريء من م يومئذ ش
 عمن هو دون أولئك من القرابة والصح ة. 

 وال لن: احلا  امل م.  
واقدمي اخلرب يف قوله (ل م امريء) علق امل تدأ ليتلاق ان   (شلن) الدا  علق التعظيم ين العرب ال ي تد ون ابلن أرة يف  

 غات عدها النحاة بضعة ع ر مسوغا، ومن ا اقدمي اخلرب علق امل تدأ. مجلت ا إال صسود من مسو 
واإلغناء: وعم الغ  غنيا، أي غ  حمتاج ل يء يف عرضه. وأصم اإلغناء والغ : ئصأو  النأاج  احملتأاج إليأه، قأا  اعأاا  

 اإلشغا  واإلشغا  أعم. (وما أغ  عن م من هللا من شيء) وقا  (وما أغ  ع  ماليه). وقد استعمم هنا يف مع  
جاسأأتعمم اإلغنأأأاء الأأأذي هأأأو نفأأأ  يف معأأأ  اإلشأأأغا  ايعأأم علأأأق ووأأأه اجملأأأاز املرسأأأم أو االسأأأتعارة إهأأأاء إا أن املأأأؤمنني  

 ي غل م عن قرابت م امل ر ني جرط النعيم ورج  الدروات  ما د  عليه قوله عق ه (وووه يومئذ مسفرة) إا آخر السورة. 
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ئأأذ مسأأفرة) وأأواب (إذا) أي إذا وأأاءت الصأأاخة  أأان النأأاس صأأنفني صأأنل ووأأوه م مسأأفرة وصأأنل ومجلأأة (ووأأوه يوم 
 وووه م مغربة. 

وقدم هنا ذ ر وووه أهم النعيم علق ووأوه أهأم اجلحأيم خأالف قولأه يف سأورة النازعأات (جلمأا مأن طغأق)   قولأه (وأمأا  
تنويه ب لن روأم مأن أجاضأم املأؤمنني والتحقأ  ل ألن من خاف مقام ربه) إا آخره ين هذه السورة أقيمت علق عماد ال

عظيم من صناديد امل ر ني ج ان ئ  الفأريقني مقصأودا مسأوقا إليأه ال أالم و أان ئأ  املأؤمنني هأو امللتفأت إليأه ابتأداء، 
 وذلك يف قوله (وما يدريك لعله يز ق) إا لخره،   قوله (أما من استغ  جلنت له اصد ). 

ات جقد بنيت علق يديد املن رين لل عث ابتداء من قوله (يوم ارول الراوفة ات ع ا الرادجة قلوب يومئذ وأما سورة النازع 
واوفأة) ج أأان السأأياق للت ديأأد والوعيأأد ويويأأم مأأا يلقونأأه يأأوم احل أأر، وأمأأا ذ أأر ئأأ  املأأؤمنني يومئأأذ جقأأد دعأأا إا ذ أأره 

 االستطراد علق عادة القرآن من اعقيب الرتهيب ابلرتغيب. 
 وان   (وووه) ايو  وال اين للتنوي ، وذلك مسود وقوع ما م تدأ.  
وإعادة (يومئذ) لتل يد الربط بني ال رط وووابه ولطو  الفصم بين ما والتقدير: وووه مسفرة يوم يفر املرء من أخيه إا   

 آخره. 
 وقد أغنت إعادة (يومئذ) عن ربط اجلواب ابلفاء.  
اإلسفار النور والضياء، يقا : أسفر الصأ (، إذا ظ أر ضأوء ال أمس يف أجأق الفجأر، أي ووأوه واملسفرة ذات اإلسفار، و  

 مت للة جرئا وعلي ا أثر النعيم. 
 و(ضائ ة) أي  ناية عن السرور.  
و(مست  رة) معنأاه جرئأة، والسأني والتأاء جيأه للم الغأة م أم: اسأتجاب، ويقأا : ب أر، أي جأرح وسأر، قأا  اعأاا (قأا  اي  

 هذا غالم) أي اي جرئيت. ب راي 
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وإسناد الضحك واالست  ار إا الوووه قاز عقلي ين الوووه حمم ظ ور الضحك واالست  ار، ج و من إسناد الفعأم   

 إا م انه، ولك أن لعم الوووه  ناية عن الذوات  قوله اعاا (وي قق ووه ربك). 
 امل رمني عرضا وئضورا.  وهذه وووه أهم اجلنة املطمئنني ابال 
 والغربة بفتحتني الغ ار  له، واملراد هنا إهنا معفرة ابلغ ار إهانة من أثر ال  وات.  
 و(ارهق ا) اغلب علي ا واعلوها.  
والقأرتة: بفتحتأني شأ ه دخأان يغ أق الووأه مأن ال أرب والغأم،  أذا قأا  الراغأب، وهأو غأ  الغأربة  مأا اقتضأيه اليأة لأأئال  

 عادة، وهي خالف ايصم وال داعي إلي ا. وسو  بين ما اجلوهري وا عه ابن منظور وصائب القاموس. ي ون من اإل
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وهذه وووه أهم ال فر، يعلم ذلك من سياق هذا التنويأ ، وقأد صأرح بأذلك بقولأه (أولئأك هأم ال فأرة الفجأرة) زايدة يف  
 ا    ئاهلم الفظي  للسامعني. 

 اح ا   ا ابحلالة اليت س  ت هلم ذلك. وويء ابسم اإلشارة لزايدة اإليض 
 وضم  الفصم هنا اإلجادة التقو .  
وأا   وصل (ال فرة) بوصل (الفجرة) م  أن وصل ال فر أعظم من وصل الفجور ملا يف معأ  الفجأور مأن خساسأة  

 العمم جذ ر وصفاهم الداالن عن قمو  جساد االعتقاد وجساد العمم. 
 عاطل يفيد أهنم مجعوا بني ال فر والفجور. وذ ر وصل (الفجرة) بدون  
 بسم هللا الرمحن الرئيم  
 سورة الت وير  
مل ي  ت عن النيب صلق هللا عليه وسلم أنه مساها اسمية صرمة. ويف ئديث الرتمذي عأن ابأن عمأر قأا : قأا  رسأو  هللا  

رأ إذا ال أمس  أورت، وإذا السأماء انفطأرت، صلق هللا عليه وسلم  مأن سأره أن ينظأر إا يأوم القيامأة  لنأه رأي عأني جليقأ
وإذا السماء ان قت  . وليس هذا صرما يف التسمية ين صفة يوم القيامة يف مجي  هذه السورة بأم هأو يف الايت ايو  
من ا، جتعني أن املع : جليقرأ هذه الايت، وعنونت يف صحي( ال حاري ويف وام  الرتمذي (سأورة إذا ال أمس  أورت)، 

 ك عنوهنا الطربي. و ذل
 وأ  ر التفاس  يسموهنا (سورة الت وير) و ذلك اسميت ا يف املصائل وهو اختصار ملدلو  ( ورت).  
 واسمق (سورة  ورت) اسمية حب اية لف  وق  جي ا. ومل يعدها يف اإلاقان م  السور اليت هلا أ  ر من اسم.  
 وهي م ية ابالافاق.  
 نزو  سور القرآن، نزلت بعد سورة الفاحتة وق م سورة ايعلق.  وهي معدودة السابعة يف عداد 
 وعدد آي ا اس  وع رون.  
  
 أغراض ا  
 اشتملت علق حتقيق اجلزاء صرما.  
 وعلق إث ات ال عث وابتد ء بوصل ايهوا  اليت اتقدمه وأنتقم إا وصل أهوا  اق  عق ه.  
أوعأدهم ابل عأث زايدة لتحقيأق وقأو  ال حأث إذ رمأوا النأيب صألق هللا عليأه وعلق التنويه ب لن القرآن الذي  ذبوا به ينأه  

 وسلم ابجلنون والقرآن أبنه أيايه به شيطان. 
[ وإذا الوئأأأو  4[ وإذا الع أأأار عطلأأأت 3[ وإذا اجل أأأا  سأأأ ت 2[ وإذا النجأأأوم ان أأأدرت 1(إذا ال أأأمس  أأأورت  

[ وإذا 9[ أبي ذنأأأب قتلأأأت 8املأأأوءودة سأأأئلت [ وإذا 7[ وإذا النفأأأوس زووأأأت 6[ وإذا ال حأأأار سأأأجرت 5ئ أأأرت 
[ علمت نفس ما 13[ وإذا اجلنة أزلفت 12[ وإذا اجلحيم سعرت 11[ وإذا السماء   طت 10الصحل ن رت 

[) االجتتاح ب(إذا) اجتتاح مت وق ين (إذا) ظرف يستدعي متعلقا، وينه أيضأا شأرط يأؤذن بأذ ر وأواب 14أئضرت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ا سيليت بعده جعند ما يسأمعه يأتم ن مأن نفسأه  مأا    أن، وخاصأة ابإلطنأاب بت ريأر  بعده، ج ذا مسعه السام  ارقب م
  لمة (إذا). 

واعأدد اجلمأم الأيت أضأيل إلي أا اثنأأيت ع أرة مأرة، ج عأادة  لمأة (إذا) بعأأد واو العطأل يف هأذه اجلمأم املتعاطفأة إطنأأاب،  
الت ريأأأر،  مأأأا يف قصأأأيدة احلأأأارث بأأأن ع أأأاد وهأأأذا اإلطنأأأاب اقتضأأأاه قصأأأد الت ويأأأم، والت ويأأأم مأأأن مقتضأأأيات اإلطنأأأاب و 

 ال  ري. 
           

قراب مربط النعامة م  اخل  ويف إعادة (إذا) إشارة إا أن مضمون  م مجلة من هذه اجلمم ال نيت ع أرة مسأتقم حبصأو    
ر الصحل مضمون مجلة اجلواب عند ئصوله بقط  النظر عن افاوت زمان ئصو  ال روط ج ن زمن سؤا  املوءودة ون 

 أقرب لعلم النفوس صا أئضرت أقرب من زمان ا وير ال مس وما عطل عليه با مصم ق م ال عث. 
 وقد ذ ر يف هذه الايت اثنا ع ر ئداث جستة من ا حتصم يف آخر احلياة الدنيوية، وستة من ا حتصم يف الخرة.  
   
 

 4740صفحة : 
 
ه اليأة مفتتحأأة ابملسأند إليأأه املحأرب عنأأه صسأند جعلأأي دون  وهنأا مجأأال و انأت اجلمأأم الأيت وعلأأت شأروطا  (إذا) يف هأأذ  

جعلية ودون اقدير أجعا  حمذوجة افسرها ايجعا  املذ ورة وذلك يؤيد واة ال وجأة جبأواز وقأو  شأرط (إذا) مجلأة غأ  جعليأة 
دت إليه ايجعأا  الأيت يغلأب أن وهو الراو  ين (إذا) غ  عريقة يف ال رط. وهذا ايسلوب لقصد االهتمام بذ ر ما أسن

ا أون شأروط  (إذا) ين االبتأداء مأا أدخأم يف الت ويأم والت أويق وليفيأد ذلأك التقأدمي علأق املسأند الفعلأي اقأوي احل أأم 
وأت يأأده يف مجيأأ  الأأك اجلمأأم ردا علأأق إن أأار من ريأأه جلأأذلك قيأأم (إذا ال أأمس  أأورت) ومل يقأأم: إذا  أأورت ال أأمس، 

 وه ذا نظا ره. 
 ال روط االث  ع ر هو قوله (علمت نفس ما أئضرت) واتعلق به الظروف امل ربة مع  ال رط.  ووواب 
 وصيغة املاضي يف اجلمم ال نيت ع رة الواردة شروطا  (إذا) مستعملة يف مع  االستق ا  ان ي ا علق حتقق وقو  ال رط.  
ار ي  ا جيحتم الختاللأه نظأام سأ ها، ومأن قأوهلم:  وا وير ال مس: جساد ورم ا لتداخم ظاهرها يف ابطن ا حبيث خيتم  

 ور العمامة، إذا أدخم بعض ا يف بعض ولف ا، وقريب من هذا اإلطالق إطالق الطي يف قوله اعاا (يوم نطوي السماء  
  طي السجم لل تب). 

صأل ا ابلفارسأية  أور وجسر ( ورت) صع  غورت. رواه الطربي عن ابن و   وقا : هأي  لمأة معربأة عأن الفارسأية وأن أ 
ب ر  بضم ال اف ايوا وس ون الراء ايخ ة  وعلق ذلك عدت هذه ال لمة با وق  يف القرآن من املعرب. وقد عدها 

 ابن الس  ي يف نظمه ال لمات املعربة يف القرآن. 
 وإذا زا  ضوء ال مس ان درت النجوم ين معظم ا يستن  من انع اس نور ال مس علي ا.  
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ن دار: مطاو   أدره املضأاعل علأق غأ  قيأاس، أي ئصأم للنجأوم ان أدار مأن ا أدير ال أمس هلأا ئأني زا  عن أا واال 
 انع اس نورها، جلذلك ذ ر مطاو   در دون ذ ر جاعم الت دير. 

 وال درة: ضد الصفاء  تغ  لون املاء وووه.  
           وجسر االن دار ابلتساقط واالنقضاا، وأن د قو  العجاج يصل ابزاي: 
ابصر خرابن جضاء جان در ومع  اساقط ا اساقط بعض ا علق بعض واصطدام ا بس ب اختال  نظأام اجلاذبيأة الأذي   

 وعم هللا إلمسا  ا إا أمد معلوم. 
 واسي  اجل ا  انتقاهلا من أما ن ا ابرلاج ايرا وزلزاهلا. واقدم يف سورة الن ل.  
احلامأأم إذ بلغأأت ع أأرة أشأأ ر حلمل أأا جقاربأأت أن اضأأ  محل أأا ين النأأوق حتمأأم عامأأا  والع أأار مجأأ  ع أأراء وهأأي الناقأأة  

  امال، والع ار أنفس م اسب العرب ومع  (عطلت) ار ت ال ينتف  ما. 
 وال الم  ناية عن ارك الناس أعماهلم ل دة اهلو .  
 ئ رت). وعلق هذا الووه ي ون ذلك من أشراط الساعة يف ايرا جيناسب (وإذا الوئو   
وجيوز أن ا ون الع ار مستعارة لرسأح ة احململأة ابملطأر، شأ  ت ابلناقأة الع أراء. وهأذا غأ  بعيأد مأن االسأتعما ، ج أم  

 يطلقون م م هذه االستعارة للسحاب.  ما أطلقوا علق السحابة اسم ب ر يف قو  عنرتة:          
م قأرارة  الأدرهم جألطلق علأق السأحابة ال  أ ة املأاء اسأم ال  أر وادت عليه  م ص ر ئأرة                      جأرت ن  أ  

 احلرة، أي ايصيلة من النوق وهي يف محل ا ايو . 
ومع  اعطيم ايسح ة أن يعرا هلا ما م س مطرها عن النزو ، أو معناه أن ايسح ة ال قا  ال اتجم  وال حتمم مأاء،  

را جي لأك النأاس واينعأام. وعلأق هأذا الووأه جأذلك مأن أشأراط السأاعة جمع  اعطيل ا ا وهنا، جيتواا القحأط علأق اي
 العلوية جيناسب ا وير ال مس وان دار النجوم. 

والوئو : مج  وئش وهو احليوان الربي غ  املتألنس ابلنأاس. وئ أرها: مجع أا يف م أان وائأد، أي م أان مأن ايرا  
يغمأأر ايرا مأأن جيضأان ال حأأار ج لمأأا غمأر وأأزءا مأأن ايرا عنأد اقأأرتاب جنأاء العأأامل جقأأد ي أون سأأ ب ئ أأرها طوجأاان 

 جرت وئوشه ئىت لتم  يف م ان وائد طال ة النجاة من اهلالك، وي عر مذا عطل (وإذا ال حار سجرت) عليه. 
وذ ر هذا ابلنس ة إا الوئو  إهاء إا شدة اهلو  جالوئو  الأيت مأن ط ع أا نفأرة بعضأ ا عأن بعأض اتجمأ  يف م أان   

د ال يعدو شيء من أا علأق الخأر مأن شأدة الرعأب، ج أي ذاهلأة عمأا يف ط ع أا مأن االعتأداء واالجأرتاس، ولأيس هأذا وائ
احل ر الذي م ر الناس به للحساب بم هأذا ئ أر يف الأدنيا وهأو املناسأب ملأا عأد معأه مأن ايشأراط، وروي معنأاه عأن 

 أيب بن  عب. 
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ا  اعاا (وال حر املسجور) يف سورة الطور. واملأراد لأاوز مياه أا معأد  سأطوئ ا واخأتالط واسج  ال حار: جيضاهنا ق  
بعضأأ ا بأأ عض وذلأأك مأأن آاثر اخأأتال  قأأوة  أأرة اهلأأواء الأأيت  انأأت ضأأاغطة علي أأا، وقأأد وقأأ  يف آيأأة سأأورة االنفطأأار (وإذا 

 ال حار ججرت) وإذا ئدث ذلك اختلط ماةها برمل ا جتغ  لونه. 
 ضاعفا وسجر خمففا. وقر ء مما جقرأه اجلم ور م ددا. وقرأه ابن     وأبو عمرو ويعقوب خمففا. يقا : سجر م 
وقولأأه اعأأاا (وإذا النفأأوس زووأأت) شأأرو  يف ذ أأر ايئأأوا  احلاصأألة يف الخأأرة يأأوم القيامأأة وقأأد أنتقأأم إا ذ رهأأا يهنأأا  

والتأزويج: وعأم ال أيء زووأا لغأ ه بعأد أن  أان  ال أا  حتصم عقب الستة اليت ق ل ا وابتد ء أبوهلا وهو ازويج النفوس،
جردا، والتزويج أيضا: وعم ايشياء أنواعا متماثلة قا  اعاا (ومن  م ال مرات وعم جي ا زووأني اثنأني) ين الأزوج يطلأق 

طمئنأأة علأأق النأأو  والصأأنل مأأن ايشأأياء والنفأأوس: مجأأ  نفأأس، والأأنفس يطلأأق علأأق الأأروح، قأأا  اعأأاا (أييت أأا الأأنفس امل
 اروعي إا ربك) وقا  (أخرووا أنفس م). 

واطلق النفس علق ذات اإلنسان قا  اعاا (وال اقتلوا النفس اليت ئرم هللا إال ابحلق) وقا  (هو الذي بعأث يف ايميأني  
 رسوال من م) وقا  (ج ذا دخلتم بيوات جسلموا علق أنفس م) أي جليسلم الداخم علق أم اله من الناس. 

أن ي ون مع  النفوس هنا ايرواح، أي ازوج ايرواح ابيوساد املحصصة هلا جيص  الروح زووأا مأ  اجلسأد بعأد جيجوز  
أن  أأان جأأأردا ال وسأأأم لأأأه يف بأأأرز  ايرواح، و انأأأت ايوسأأاد بأأأدون أرواح ئأأأني يعأأأاد خلق أأأا، أي وإذا أعطيأأأت ايرواح 

 عن ع رمة. لروساد. وهذا هو ال عث وهو املع  املت ادر أوال، وروي 
وجيوز أن ي ون املع  وإذا ايشحاص نوعت وصأنفت ججعلأت أصأناجا: املؤمنأون، والصأاحلون، وال فأار، والفجأار، قأا   

 اعاا (و نتم أزواوا ثالثة جلصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة وأصحاب امل لمة ما أصحاب امل لمة والسابقون) الية. 
املعنيأني هأو مقتضأأق العأدو  عأن ذ أر مأا زووأأت النفأوس بأه. وأو  منأاز  ال عأأث  ولعأم قصأد إجأادة هأذا الرت يأأب هلأذين 

اقرتان ايرواح أبوسادها،   اقسيم الناس إا مراا  م للح ر،  ما قا  اعأاا (  نفأخ جيأه أخأر  جأ ذا هأم قيأام ينظأرون) 
 نة زمرا) الية.   قا  (وسيق الذين  فروا إا و نم زمرا)   قا  (وسيق الذين ااقوا رمم إا اجل

 وقد ذ روا معاين أخر  لتزويج النفوس يف هذه الية غ  مناس ة للسياق.  
وصناس ة ذ ر ازويج النفوس ابيوساد خص سؤا  املوءودة ابلذ ر دون غ ه با يسل  عنه اجملرمأون يأوم احلسأاب. ذلأك  

إما بعارا وسدي من اوال  أو مرا وإمأا ابعتأداء ين إعادة ايرواح إا ايوساد  ان بعد مفارقت ا ابملوت، واملوت 
عدواين من قتأم أو قتأا ، و أان مأن أجظأ  ايعتأداء علأق إزهأاق ايرواح مأن أوسأادها اعتأداء الابء علأق نفأوس أطفأاهلم 

أعما  ابلوأد، ج ن هللا وعم يف الفطرة ئرص الابء علق استحياء أبناءهم ووعم ايبوين س ب إجياد ايبناء، جالوأد أجظ  
 أهم ال رك. وسؤا  املوءودة سؤا  اعريضي مراد منه يديد وا دها ورع ه ابلعذاب. 

وظاهر الية أن سؤا  املوءودة وعقوبة من وأدها أو  ما يقضق جيه يوم القيامة  ما يقتضي ذلك وعم هذا السأؤا  وقتأا  
 اعلم عنده  م نفس ما أئضرت ج و من أو  ما يعلم به ئني اجلزاء. 

أد: دجن الطفلة وهي ئية: قيم هو مقلوب آداه، إذا أثقله ينه إثقا  الدجينة ابلرتاب. قا  يف ال  اف   أان الروأم والو  
إذا ولأدت لأأه بنأأت جأألراد أن يسأأتحيي ا ال سأأ ا و أأة مأأن صأوف أو شأأعر ارعأأق لأأه اإلبأأم والغأأنم يف ال اديأأة، وإن أراد قتل أأا 
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وزيني ا ئىت أذهب مأا إا أمحا  أا وقأد ئفأر هلأا بئأرا يف الصأحراء جي لأغ  ار  ا ئىت إذا  انت سداسية يقو  يم ا طي ي ا
 ما ال ئر جيقو  هلا: انظري جي ا   يدجع ا من خلف ا وي يم علي ا الرتاب ئىت استوي ال ئر ابيرا  . 

رة وإن ولأدي وقيم:  انت احلامم إذا أقربت ئفرت ئفرة جتمحضت علق رأس احلفرة جأ ذا ولأدت بنتأا رمأت مأا يف احلفأ 
 ابنا ئ سته اه. 

    
 

 4742صفحة : 
 
و أانوا يفعلأون ذلأك خ أأية مأن إغأارة العأأدو علأي م جيسأيب نسأأاءهم وخل أية اإلمأالق يف سأأ  اجلأدب ين الأذ ر متأأا    

 لل سب ابلغارة وغ ها واين ق عالة علق أهل أا، قأا  اعأاا (وال اقتلأوا أوالد أم خ أية إمأالق) وقأا  (وإذا ب أر أئأدهم
ابين ق ظم وو ه مسودا وهو  ظيم يتوار  من القوم من سوء ما ب ر به أهس ه علق هأون أم يدسأه يف الأرتاب أال سأاء 
ما م مون). وإذ قد ج ق جي م  راهية والدة اين ق جقد منا يف نفوس م بغض ا جتحر ت جي أا اخلأواطر اإلوراميأة جالروأم 

ن اولأأد هلأأا أن أأق خ أأية مأأن جأأراق زوو أأا إايهأأا وقأأد ي جأأر الروأأم امرأاأأه إذا ي أأره أن اولأأد لأأه أن أأق لأأذلك، وامرأاأأه ا أأره أ
 ولدت أن ق. 

 وقد اوارثت هذا اجل م أ  ر ايمم علق افاوت بين م جيه، ومن  الم بعض م وقد ماات ابنته  نعم الص ر القرب  .  
ل أمواهلم علق الذ ور دون اإلانث وقأد ومن آاثر هذا ال عور ئرمان ال نات من أموا  آابءهن أبنوا  من احليم م م وق 

قا  مالأك: إن ذلأك مأن سأنة اجلاهليأة، ورأ  ذلأك احلأ س ابطأال، و أان   أ  مأن أقأرابء امليأت يلجئأون بنااأه إا إسأقاط 
ئق أأن يف مأأ اث أي أأن يخأأوين يف جأأور ايسأأل علأأق مأأوت أبأأي ن جأأال هتأأنعن مأأن ذلأأك ويأأرين االمتنأأا  مأأن ذلأأك عأأارا 

 لن قطع ن أقرابةهن. علي ن ج ن مل يفع
 واعرف هذه املسللة يف الفقه م ة بنات الق ا م. وبعض م يعدها من اإل راه.  
ومل ي ن الوأد معموال به عند مجي  الق ا م، قيم: أو  من وأد ال نات مأن الق ا أم ربيعأة، و انأت  نأدة ائأد ال نأات، و أان  

    يم لان بنات له ق م إسالمه. بنو  يم يفعلون ذلك، ووأد قيس أبن عاصم املنقري من ب
ومل ي ن الوأد يف قريش ال تأة. و أان صعصأعة بأن انويأة وأد الفأرزدق مأن بأ   أيم يفتأدي مأن يعلأم أنأه يريأد وأد بنتأه مأن  

 قومه بناقتني ع راوين ومجم جقيم: إنه اجتد  ثاللا ة وستني موءودة، وقيم وس عني ويف ايغاين: وقيم أربعما ة. 
  القرطيب: ججاء اإلسالم وقد أئيأا سأ عني مأوءودة وم أم هأذا يف  تأاب ال أعراء يبأن قتي أة وبأني العأددين بأون ويف افس 

 بعيد جلعم يف أئد ا حتريفا. 
ويف اوويه السؤا  إا املوءودة (أبي ذنب قتلت) يف ذلك احل ر إدخا  الرو  علق من وأدها، ووعم سأؤاهلا عأن اعيأني  

ض ابلتأأوبيخ والتحطئأأة للأأذي وأدهأأا ولي أأون ووامأأا شأأ ادة علأأق مأأن وأدهأأا جي أأون اسأأتحقاقه ذنأأب أووأأب قتل أأا للتعأأري
 العقاب أشد وأظ ر. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ومجلة (أبي ذنب قتلت) بيان جلملة (سئلت).  
 و(أي) اسم استف ام يطلب به  يز شيء من بني أشياء ا رتك معه يف ئا .  
عيني الذنب املووب قتل ا دون أن اسل  عن قاال ا لزايدة الت ديد واالستف ام يف (أبي ذنب) اقريري، وإمنا سئلت عن ا 

ين السؤا  عن اعيني الذنب م  حتقق الوا د الذي يسم  ذلك السؤا  أن ال ذنب هلا إشعار للوا د أبنه غ  معذور جيما 
 صن  ما. 

يووأب قتل أا اسأتدال  علأق أن  وينتز  من قوله اعاا (سئلت أبي ذنب قتلت) الأوارد يف سأياق نفأي ذنأب عأن املأوءودة 
مأأأن مأأأااوا مأأأن أطفأأأا  امل أأأر ني ال يعتأأأربون م أأأر ني م أأأم آابءهأأأم، وأو  مأأأن رأيتأأأه اعأأأرا هلأأأذا االسأأأتدال  الزخم أأأري يف 
ال  اف. وذ ر أن ابن ع اس استد  علق هذا املع  قأا  يف ال  أاف  وجيأه دليأم علأق أن أطفأا  امل أر ني ال يعأذبون 

اءة املأوءودة مأن الأذنب جمأا أقأ ( بأه وهأو الأذي ال يظلأم م قأا  ذرة أن ي أر علأق هأذا الت  يأت وإذ أب أت هللا ال أاجر بأرب 
جيفعم ما ما انسق عنده جعم امل  ت من العذاب السرمدي  . وعن ابن ع اس أنه سئم عن ذلك جأائتج مأذه اليأة اه. 

ذنأأب قتلأأت) ي أأ  إا أهنأأا ال ذنأأب هلأأا، وهأأذا جلشأأار إا ثالثأأة أدلأأة: أئأأدها: داللأأة اإلشأأارة، أي ين قولأأه اعأأاا (أبي 
استدال  ضعيل ين الذنب املنفي وووده بطريقة االستف ام امل وب ان ار إمنا هأو الأذنب الأذي خيأو  يبي أا وأدهأا ال 

 إث ات ئرمت ا وعص ة دم ا جتلك قضية أخر  علق افصيم جي ا. 
اعأدة التحسأني والتق أي( عنأد املعتزلأة وإئأالت م الظلأم علأق هللا إذا ال اين: قاعدة إئالة جعأم الق أي( علأق هللا اعأاا علأق ق 

عذب أئدا بدون جعله، وهو أصم خمتلأل جيأه بأني ايشأاعرة واملعتزلأة. جعنأدان أن اصأرف هللا يف ع يأده ال يوصأل ابلظلأم 
 خالجا هلم علق أن هذا الدليم م   علق أساس الدليم ايو  وقد علمت أنه غ  سامل من النقض. 

    
 

 4743صفحة : 
 
ال الأأث: مأأا نسأأ ه إا ابأأن ع أأاس وهأأو ي أأ  إا مأأا أخروأأه ابأأن أيب ئأأامت بسأأنده إا ع رمأأة أنأأه قأأا : قأأا  ابأأن ع أأاس:   

أطفا  امل ر ني يف اجلنة، جمن زعم أهنم يف النار جقد  ذب بقو  هللا اعاا (وإذا املأوءودة سأئلت أبي ذنأب قتلأت). وقأد 
ن ابأأن ع أأاس أبنأأه مل ي لأأغ م لأأغ الصأأحة. وهأأذه مسأأللة مأأن أصأأو  الأأدين ال ي تفأأق جي أأا إال أويأأب عأأن القأأو  املأأروي عأأ

 ابلدليم القاط . 
واعلم أن ايئاديث الصحيحة يف ئ م أطفا  امل ر ني متعارضة، جرو  ال حاري ومسألم عأن أيب هريأرة وابأن ع أاس أن  

ني. جقا : هللا أعلم صا  انوا عأاملني، وهأذا اجلأواب متمأم رسو  هللا صلق هللا عليه وسلم سئم عن أوالد أو ذراري امل ر 
الوقت عن اجلواب، أي هللا أعلم حبأاهلم  قأو  موسأق عليأه السأالم (علم أا عنأد ريب يف  تأاب) وأوااب لقأو  جرعأون (جمأا 

أو إهأأان، أي اب  القأأرون ايوا). ومتمأأم أن املعأأ  هللا أعلأأم حبأأا   أأم وائأأد مأأن م لأأو  أأرب مأأاذا ي أأون عأأامال مأأن  فأأر 
 جيعامله صا علم من ئاله. 
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وأخأرج ال حأأاري ومسأألم  بأأ عض اخأأتالف يف اللفأأ   عأأن أيب هريأرة أن رسأأو  هللا صأألق هللا عليأأه وسأألم قأأا    أأم مولأأود  
 يولد علق الفطرة جلبواه ي ودانه أو ينصرانه أو هجسانه  احلأديث. زاد يف روايأة مسألم   يقأو   أي أبأو هريأرة إقأرأوا (جطأرة
هللا اليت جطر الناس علي ا ال ا ديم خللق هللا ذلك الدين القيم) جيقتضي أهنم يولدون علق جطرة اإلسالم ئىت يأدخم عليأه 

 من أبويه أو قري ه أو قرينه ما يغ ه عن ذلك وهذا أظ ر ما يستد  به يف هذه املسللة. 
واهرهأأأا خمتلفأأأة واخأأأتالف هأأأذه الظأأأواهر سأأأ ب قأأأا  املأأأازري يف املعلأأأم: جاضأأأطرب العلمأأأاء جأأأي م. وايئاديأأأث وردت ظ 

 اضطراب العلماء يف ذلك والقط  ه نا ي عد اه. 
وقأأو  أيب هريأأرة: وأقأأرأوا (جطأأرة هللا الأأيت جطأأر النأأاس علي أأا) اخل مصأأ اح ينأأ  ووأأه اجلمأأ  بأأني هأأذه ايخ أأار: وقأأد ورد يف  

صألق هللا عليأه وسألم  وأمأا الروأم الأذي يف ئديث الرةاي عأن مسأرة بأن ونأدب مأا هأو صأري( يف ذلأك إذ قأا  رسأو  هللا 
الروضة جلنه إبراهيم عليه السالم وأما الولدان الذين ئوله ج م مولود مات علق الفطرة. قا  مسرة جقأا  بعأض املسألمني: 

أوالد  اي رسأو  هللا وأوالد امل أر نيف جقأا  رسأو  هللا صألق هللا عليأأه وسألم وأوالد امل أر ني  . واختلفأت أقأوا  العلمأأاء يف
امل ر ني جقا  ابن امل ارك ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد وإسحاق بن راهويه وال اجعي هم يف م يئة هللا. والصحي( الذي 
عليه احملققون واجلم ور أهنم يف اجلنة وهو ظاهر قو  أيب هريأرة. وذهأب ايزارقأة إا أن أوالد امل أر ني ا أ  لاب  أم، وقأا  

سأن عأن ئأديث   أم مولأود يولأد علأق الفطأرة  جقأا   أان ذلأك أو  اإلسأالم ق أم أن انأز  أبو ع يد سللت حممأد بأن احل
الفأرا ض وق أم أن يفأرا اجل أاد. قأا  أبأو ع يأد:  لنأه يعأ  أنأأه لأو ولأد علأق الفطأرة مل يأراثه ينأه مسألم و أا  أاجران جلمأأا 

  جرضت الفرا ض علق خالف ذلك واز أن يسمق  اجرا وعلم أنه يولد علق دين ما.
 وهنالك أقوا  أخر     ة غ ة معزوة إا معني وال مستندة يثر صحي(.  
وذ ر املازري: أن أطفا  اين ياء يف اجلنة امجا  وأن مج ور العلماء علق أن أطفا  بقية املؤمنني يف اجلنة وبعض العلماء  

مأن أطفأا  املسألمني ج أو مأن أهأم  وقل جي م، وقا  النأووي: أمجأ  مأن يعتأد بأه مأن علمأاء املسألمني علأق أن مأن مأات
 اجلنة. 

 وقرأ اجلم ور (قتلت) بتحفيل امل ناة ايوا، وقرأه أبو وعفر بت ديدها، وهي افيد مع  أنه قتم شديد جضي .  
ون ر الصحل ئقيقته: جت( طيات الصحيفة، أو إطالق التفاج ا لتقرأ  تابت ا واقأدم يف قولأه (أن يأؤاق صأحفا من أرة)  

 دثر، وعند قوله ( تااب يلقاه من ورا) يف سورة اإلسراء. يف سورة امل
واملراد: صحل ايعما ، وهي إما صحل ئقيقية خمالفة للصحل املللوجة، وإما قازية أطلقت علق أشياء جي ا إئصاء  

 أعما  الناس، وقد اقدم غ  مرة. 
وقرأه اجلم ور بت أديد ال أني للت  أ  ل  أرة وقرأ انج  وعاصم وابن عامر وأبو وعفر ويعقوب (ن رت) بتحفيل ال ني.  

 الصحل املن ورة. 
وال  ط: إزالة اإلهاب عن احليوان امليت وهأو أعأم مأن السألخ ين السألخ ال يقأا  إال يف إزالأة أهأاب ال قأر والغأنم دون  

ذ أرت يف أثنأاء أئأداث يأوم إزالة إهاب اإلبم ج نه   ط وال يقا  سلخ، والظاهر أن املأراد إزالأة اقأ  يف يأوم القيانأة يهنأا 
 القيامة بعد قوله (وإذا النفوس زووت وإذا املوءودة سئلت) وقوله (وإذا الصحل ن رت). 
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 4744صفحة : 
 
جالظاهر أن السماء ا قق من أقة منفطأرة اعأرج املال  أة بين أا وبأني أرا احمل أر ئأىت يأتم احلسأاب جأ ذا قضأي احلسأاب   

 اء م  وطة وامل  وط عنه هو عامل اخللود، وي ون (  طت) إستعارة لإلزالة. أزيلت السماء من م اهنا جالسم
وجيأأوز أن ي أأون هأأذا مأأن ايئأأداث الأأيت وعلأأت أشأأراطا للسأأاعة وأخأأر ذ أأره ملناسأأ ة ذ أأر ن أأر الصأأحل ين الصأأحل  

اء ان أأقت) ان أأرها املال  أأة وهأأم مأأن أهأأم السأأماء جي أأون هأأذا ال  أأط مأأن ق يأأم االن أأقاق يف قولأأه اعأأاا (إذا السأأم
واالنفطار يف قوله اعأاا (إذا السأماء انفطأرت) إا قولأه (علمأت نفأس مأا قأدمت وأخأرت) جي أون ال  أط لأ عض وأزاء 
السماء وامل  وط عنه بعض آخر، جي ون من ق يأم قولأه اعأاا (ال افأت( هلأم أبأواب السأماء وال يأدخلون اجلنأة ئأىت يلأج 

اعأأاا (يأأوم نطأأوي السأأماء  طأأي السأأجم لل تأأب  مأأا بأأدأان أو  خلأأق  اجلمأأم يف سأأم اخليأأاط) ومأأن ق يأأم الطأأي يف قولأأه
نعيده) ين ظاهره ااصا  طي السأماء اعأادة اخللأق، واصأ  ايشأراط الأيت حتصأم ق أم ال عأث سأ عة وايئأداث الأيت اقأ  

 بعد ال عث مخسة. 
لما ابلغل ة علأق و أنم دار واجلحيم أصله: النار ذات الط قات من الوقود من ئطب وووه بعض ا جوق بعض، وصار ع 

 العذاب يف الخرة يف اصطالح القرآن. واسع ها أو إسعارها: إيقادها، أي هيلت لعذاب من ئق علي م العذاب. 
وقرأ انج  وابن ذ وان عن ابن عامر وئفص عن عاصم وأبو وعفر ورويس عن يعقوب (سعرت) بت ديد العني م الغ يف  

 ل. اإلسعار. وقرأه ال اقون ابلتحفي
وقوبلت ابجلنة دار النعيم واسم اجلنة علم ابلغل ة علق دار النعيم، و(أزلفت) قربت، والزلفق: القرب، أي قربت اجلنأة مأن  

 أهل ا، أي وعلت ابلقرب من حم رهم حبيث ال اعب علي م يف الوصو  إلي ا وذلك  رامة هلم. 
ات ب لمأأأة (إذا) مأأأن قولأأأه (إذا ال أأأمس  أأأورت) إا هنأأأا، وأعلأأأم أن اقأأأدمي املسأأأند إليأأأه يف اجلمأأأم ال نأأأىت ع أأأرة املفتتحأأأ 

واإلخ أأار عنأأه ابملسأأند الفعلأأي مأأ  إم أأان أن يقأأا : إذا  أأورت ال أأمس وإذا ان أأدرت النجأأوم، وه أأذا  مأأا قأأا  (جأأ ذا 
ان أأقت السأأماء ج انأأت وردة  الأأدهان) إن ذلأأك التقأأدمي إلجأأادة االهتمأأام بتلأأك ايخ أأار اجملعولأأة عالمأأات ليأأوم ال عأأث 

 سال ابالهتمام أبشراطه إا االهتمام به وحتقيق وقوعه. او 
 وإن إطالة ذ ر الك اجلمم ا ويق للجواب الواق  بعدها بقوله (علمت نفس ما أئضرت).  
 ومجلة (علمت نفس ما أئضرت) يتناز  التعلق به  لمات (إذا)املت ررة.  
نفس ما أئضرت) قا : هلأذا أوريأت القصأة  أي هأو وعن عمر بن اخلطاب  إنه قرأ أو  هذه السورة جلما بلغ (علمت  

 وواب القسم ومع  (علمت) إهنا اعلم صا أئضرت جتعلمه. 
وقوله (نفس) ن رة يف سياق ال رط مراد ما العموم، أي علمت  م نفس مأا أئضأرت، واسأتفادة العمأوم مأن الن أرة يف  

د مأن اجلأنس، والقرينأة هنأا وقأو  لفأ  نفأس يف وأواب سياق اإلث ات حتصم من القرينة الدالة علأق عأدم القصأد إا وائأ
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هذه ال روط اليت ال خيطر ابل ا  أن ا ون شروطا ل حص وائد، وقد قا  اعاا (يوم لد  م نفس ما عملت من خأ  
 حمضرا وما عملت من سوء). 

 واإلئضار: وعم ال يء ئاضرا.  
ن علم من ئقا ق ايعما  اليت  ان علم ا ما أشتاات: ومع  (علمت نفس ما أئضرت) ئصو  اليقني صا مل ي ن هلا م 

بعضه معلأوم علأق غأ  وو أه، وبعضأه معلأوم صأوراه ق ولأة عواق أه، وبعضأه مغفأو  عنأه. جنأز  العلأم الأذي  أان ئاصأال 
ي ن له بأه  للناس يف احلياة الدنيا منزلة عدم العلم، وأث ت العلم هلم يف ذلك اليوم علم أعماهلم من خ  أو شر جيعلم ما مل

 علم با مقره من أعماله ويتذ ر ما  ان قد علمه من ق م، واذ ر املنسي واملغفو  عنه نو  من العلم. 
وما أئضراه هو ما أسلفته من ايعما . وملا  انت ايعما  اظ ر آاثرها من ثواب وعقاب يومئذ عرب عن ظ ور آاثرها  

جعم (أئضرت) استعارة. ويطلق علق ذلك اإلعأداد  قأو  النأيب صألق  ابإلئضار ل   ه به  ما مضر الزاد للمساجر جفي
 هللا عليه وسلم للذي سلله مىت الساعة  ماذا أعددت هلا  . 

وأسأند اإلئضأأار إا النفأأوس يهنأا الفاعلأأة لرعمأأا  الأيت يظ أأر وزاةهأأا يومئأذ ج أأذا اإلسأأناد مأن إسأأناد جعأأم ال أأيء إا  
وي، وقأاز عقلأي، وئقيقت مأا يف قولأه اعأاا (يأوم لأد  أم نفأس مأا عملأت مأن س ب جعله، جحصم هنا قازان: قاز لغ

 خ  حمضرا وما عملت من شر). 
    
 

 4745صفحة : 
 
ووعلت معرجة النفوس جلزاء أعماهلا ئاصلة عند ئصو  قمو  ال روط الأيت ذ أرت يف اجلمأم ال نأيت ع أرة ين بعأض   

لم النفوس أبعماهلا وهأي ايئأوا  السأتة املأذ ورة أخأ ا، وبعأض ايئأوا  ايئوا  اليت اضمنت ا ال روط مقارن حلصو  ع
 ئاصم من ق م بقليم وهي ايئوا  الستة املذ ورة أوال. جنز  القريب منزلة املقارن، جلذلك وعم اجلمي  شروطا  (إذا). 

نأأه لقأأو  رسأأو   [ إ18[ والصأأ ( إذا اأأنفس 17[ واليأأم إذا عسأأعس  16[ اجلأأوار ال أأنس 15(جأأال أقسأأم ابخلأأنس  
[ الفأاء لتفريأ  القسأم وووابأه علأق ال أالم السأابق 21[ مطا    أمأني 20[ ذي قوة عند ذي العر  م ني 19 رمي 

لإلشارة إا ما اقدم من ال الم هو صنزلة التم يد ملا بعد الفاء ج ن ال الم السابق أجاد حتقيق وقو  ال عث واجلزاء وهم قد 
نأذرهم بأأه، جلمأا قضأي ئأأق اإلنأذار بأأه وذ أر أشأراطه جأأر  عنأه اصأديق القأأرآن الأذي أنأأذرهم أن أروه و أذبوا القأأرآن الأذي أ
 موإنه موئق به من عند هللا. 

 جالتفري  هنا افري  مع  وافري  ذ ر معا، وقد واء افري  القسم جملرد افري  ذ ر  الم علق  الم آخر  قو  زه :           
روأأا  بنأأوه مأأن قأأريش ووأأرهم عقأأب نسأأيب معلقتأأه الأأذي ال                   جلقسأأمت ابل يأأت الأأذي طأأاف ئولأأه      

يتفر  عن معانيه ما بعد القسم وإمنأا قصأد بأه إن مأا اقأدم مأن ال أالم إمنأا هأو لإلق أا  علأق مأا بعأد الفأاء، وبأذلك يظ أر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



قأد عأدت (ال) زا أدة، واقأدم افوق التفري  الذي يف هذه الية علق افريأ  بيأت زهأ : ومعأ  (ال أقسأم): إيقأا  القسأم، و 
 عند قوله اعاا (جال أقسم صواق  النجوم) يف سورة الواقعة. 

 والقسم مراد به أت يد اخلرب وحتقيقه، وأدمج جيل أوصاف ايشياء املقسم ما للداللة علق  ام قدرة هللا اعاا.  
 الظ ية، إذا اختفت يف ال ناس. و(اخلنس): مج  خانسة، وهي اليت ختنس، أي ختتفي، يقا : خنست ال قرة و  
 و(اجلواري): مج  وارية، وهي اليت لري، أي اس  س ا ئ ي ا.  
 و(ال نس): مج   انسة، يقا :  نس الظيب، إذا دخم  ناسه  ب سر ال اف  وهو ال يت الذي يتحذه للم يت.  
ال وا أب، وصأفن بأذلك يهنأا ا أون يف  وهذه الصأفات أريأد مأا صأفات قازيأة ين اجلم أور علأق أن املأراد صوصأوجايا 

الن ار خمتفية عن اينظار ج   ت ابلوئ ية املحتفية يف شجر وووه، جقيأم: اخلأنس وهأو مأن بأدي  الت أ يه، ين اخلنأوس 
اختفاء الوئش عن أنظار الصيادين وووهم دون الس ون يف  ناس. و ذلك ال وا ب يهنا ال ار  يف الن ار لغل ة شعا  

 أجق ا وهي م  ذلك مووودة يف مطالع ا.  ال مس علق
ج أ ه طلأأو  ال و أب خبأأروج الوئ أية مأأن  ناسأأ ا، وشأ ه انقأأم مرآهأا للنأأاظر جبأأري الوئ أية عنأأد خروو أا مأأن  ناسأأ ا  

 ص ائا، قا  ل يد:          
يف  ناسأ ا وهأو  ئىت إذا اوسر الظالم وأسفرت ب رت از  عن ال ر  أزالم ا وش ه غروما بعد س ها ب نوس الوئ ية  

 ا  يه بدي  ج ان قوله (ابخلنس) استعارة و ان (اجلواري ال نس) ارشيحني لالستعارة. 
وقد ئصم مأن قمأو  ايوصأاف الأ الث مأا ي أ ه اللغأز مسأب بأه أن املوصأوجات ظ أاء أو وئأو  ين الأك الصأفات  

ي عزيأأزة يف  الم أم، قأأا  بعأض شأأعرا  م ئقا ق أا مأأن أئأوا  الوئأأو ، وايلغأاز طريقأأة مسأتملحة عنأأد بلغأاء العأأرب وهأ
 وهو من شواهد العربية          

جقلأأت أعأأ اين القأأدوم لعلأأ                       أخأأط مأأا قأأربا يبأأيض ماوأأد أراد أنأأه يصأأن  مأأا غمأأدا لسأأيل صأأقيم   
 م ند. 

ورة، وإن هللا أقسأم ابلظ أأاء وعأن ابأن مسأأعود ووأابر بأأن ع أد هللا وابأأن ع أاس: محأم هأأذه ايوصأاف علأأق ئقا ق أا امل أأ  
 وبقر الوئش. 

 واملعروف يف أقسام القرآن أن ا ون ابيشياء العظيمة الدالة علق قدرة هللا اعاا أو ايشياء امل ار ة.  
  عطل القسم ب(الليم) علق القسم ب(ال وا ب) ملناس ة وراين ال وا ب يف الليم، وين اعاقأب الليأم والن أار مأن  

  مة اإلهلية يف هذا العامل. أوم مظاهر احل
وعسعس الليم عسعاسا وعسة، قا  قاهد عن ابن ع اس: أق م بظالمه، وقا  قاهد أيضا عن ابأن ع أاس معنأاه: أدبأر  

ظالمه، وقا  زيد بن أسلم ووزم به الفراء وئ ق عليه اإلمجا . وقا  املربد واخلليأم هأو مأن ايضأداد يقأا : عسأعس، إذ 
 إذا أدبر ظالمه. قا  ابن عطية: قا  املربد: أقسم هللا اق ا  الليم وإدابره معا اه.  أق م ظالمه، وعسعس،
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 4746صفحة : 
 
وبذلك ي ون إي ار هذا الفعم إلجاداه  ال ئالني صأاحلني للقسأم بأه جي مأا يهنمأا مأن مظأاهر القأدرة إذ يعقأب الظأالم   

 الضياء   يعقب الضياء الظالم، وهذا إجياز. 
عليه القسم ابلص ( ئأني انفسأه، أي ان أقاق ضأو ه ملناسأ ة ذ أر الليأم، وين اأنفس الصأ ( مأن مظأاهر بأدي   وعطل  

 النظام الذي وعله هللا يف هذا العامل. 
والتأنفس: ئقيقتأأه خأأروج الأأنفس مأأن احليأوان، أسأأتع  لظ أأور الضأأياء مأأ  بقأأااي الظأالم علأأق ا أأ يه خأأروج الضأأياء خبأأروج  

تعارة املصرئة، أو ينه إذا بدا الص اح أق م معه نسيم ججعم ذلك  التنفس له علق طريقة امل نيأة النفس علق طريقة االس
 بت  يه الص ( بذي نفس م  ا  يه النسيم ابينفاس. 

وضم  (إنه) عا د إا القرآن ومل يس ق له ذ ر ول نه معلوم من املقام يف سياق اإلخ ار بوقو  ال عث ج نه با أخربهم به  
 آن و ذبوا ابلقرآن يوم ذلك. القر 
والرسو  ال رمي جيأوز أن يأراد بأه وربيأم عليأه السأالم، وصأل وربيأم برسأو  ينأه مرسأم مأن هللا إا النأيب صألق هللا عليأه  

 وسلم ابلقرآن. 
ي أا  أم وإضاجة (قو ) إا (رسو ) إما يدىن مالبسة أبن وربيم ي لغ ألفاظ القرآن إا النأيب صألق هللا عليأه وسألم جيح  

 أمره هللا اعاا ج و قا ل ا، أي صادرة منه ألفاظ ا. 
 ويف التع   عن وربيم بوصل (رسو ) إهاء إا أن القو  الذي ي لغه هو رسالة من هللا ملمور ابالغ ا  ما هي.  
د بأن قأالوا هأذا قا  ابن عطية: وقا  آخرون الرسو  هو حممد صلق هللا عليأه وسألم يف اليأة  ل أا اه. ومل يعأني اسأم أئأ 

 من املفسرين. 
وأسأأتطرد يف خأأال  ال نأأاء علأأق القأأرآن ال نأأاء علأأق امللأأك املرسأأم بأأه انوي أأا ابلقأأرآن جأأ وراء أوصأأاف ال نأأاء علأأق (رسأأو )  

 للتنويه به أيضا، ولل ناية علق أن ما نز  به صدق ين  ما  القا م يد  علق صدق القو . 
 رمي) وهو النفيس يف نوعه. ووصل (رسو ) خبمسة أوصاف: ايو : (  
والوصفان ال اين وال الث: (ذي قوة عند ذي العر  م ني). جالقوة ئقيقت ا مقدرة الذات علق ايعما  العظيمة اليت ال  

يقدر علي ا غال ا. ومن أوصاجه اعاا (القوي)، ومن ا مقدرة الذات من إنسأان أو ئيأوان علأق   أ  مأن ايعمأا  الأيت ال 
 ناء نوعه. يقدر علي ا أب

وضأأدها الضأأعل قأأا  اعأأاا (هللا الأأذي خلق أأم مأأن ضأأعل   وعأأم مأأن بعأأد ضأأعل قأأوة   وعأأم مأأن بعأأد قأأوة ضأأعل  
 وشي ة). 

واطلق القوة قازا علأق ث أات الأنفس علأق مرادهأا واإلقأدام ورابطأة اجلأل . قأا  اعأاا (اي مأم خأذ ال تأاب بقأوة) وقأا   
ذي قوة) جيأوز أن ي أون شأدة املقأدرة  مأا وصأل بأذلك يف قولأه اعأاا (ذو (خذوا ما آاينا م بقوة)، جوصل وربيم ب(

مرة)، وجيوز أن ي ون من القوة اجملازية وهي ال  ات يف إيداء ما أرسم به  قولأه اعأاا (علمأه شأديد القأو ) ين املناسأب 
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عنأد ذي العأر ) يأراد مأا املعأ  للتعليم هو قوة النفس، وأما إذا  ان املراد حممد صلق هللا عليه وسلم جوصأفه ب(ذي قأوة 
 اجملازي وهو ال رامة واالستجابة له. 

وامل أني: جعيأأم، صأأفة م أأ  ة مأأن م أأن بضأم ال أأاف م انأأة إذا علأأت را تأأه عنأأد غأ ه، قأأا  اعأأاا يف قصأأة يوسأأل مأأ   
 امللك (جلما  لمه قا  إنك اليوم لدينا م ني أمني). 

(م ني) ليتنازعه  أال الوصأفني علأق ووأه اإلجيأاز، أي هأو ذو قأوة عنأد واوسيط قوله (عند ذي العر ) بني (ذي قوة) و 
هللا، أي وعم هللا مقدرة وربيم ختوله أن يقوم بعظيم ما يو له هللا به با متاج إا قوة القدرة وقوة التدب ، وهو ذو م انأة 

 عند هللا وزلفق. 
 ووصل النيب صلق هللا عليه وسلم بذلك علق وو ما اقدم.  
 عندية عندية اعظيم وعناية، ف(عند) للم ان اجملازي الذي هو صع  االختصاص والزلفق. وال 
وعد  علق اسم اجلاللة إا (ذي العر ) ابلنس ة إا وربيم لتم يم ئا  وربيم وم انته عند هللا حبالة ايم  املاضي يف  

 انفيذ أمر امللك وهو صحم ال رامة لديه. 
 صلق هللا عليه وسلم جلإلشارة إا عظيم شلنه إذ  ان ذا قوة عند أعظم مووود شلان.  وأما ابلنس ة إا النيب 
الوصل الراب  (مطا ) أن يطيعه مأن معأه مأن املال  أة  مأا يطيأ  اجلأيش قا أدهم، أو النأيب صألق هللا عليأه وسألم مطأا :  

 أي ملمور الناس بطاعة ما أيمرهم به. 
   
 

 4747صفحة : 
 
اسم إشأارة إا امل أان، وامل أار إليأه هأو امل أان اجملأازي الأذي د  عليأه قولأه (عنأد ذي العأر ) جيجأوز  و( ) بفت( التاء  

اعلق الظرف ب(مطا ) وهو أنسب إلوراء الوصل علق وربيم، أي مطا  يف املأر ايعلأق جيمأا أيمأر بأه املال  أة والنأيب 
 أن يطا  جيما أيمر به.  صلق هللا عليه وسلم مطا  يف العامل العلوي، أي مقرر عند هللا

وجيوز أن يتعلق ب(أمني)، واقدهأه علأق متعلقأه لالهتمأام بأذلك امل أان، جوصأل وربيأم بأه ظأاهر أيضأا، ووصأل النأيب  
 صلق هللا عليه وسلم به أبنه مقررة أمانته يف املر ايعلق. 

أمأا صعأ  مفعأو ، أي مألمون مأن أمنأه وايمني: الذي مف  ما ع د له به ئىت يؤديأه دون نقأص وال اغيأ ، وهأو جعيأم   
علأأق  أأذا. وعلأأق هأأذا يقأأا : امأأرأة أمأأني، وال يقأأا : أمينأأة، وأمأأا صأأفة م أأ  ة مأأن: آمأأن بضأأم املأأيم إذا صأأارت ايمانأأة 
 سجيته، وعلق هذا الووه يقا : امرأة أمينة، ومنه قو  الفق اء يف املرأة امل ت ية أضرار زوو ا: جيعالن عند أمينة وأمني. 

[) عطأأل علأأق مجلأأة (إنأأه لقأأو  رسأأو   أأرمي) ج أأو داخأأم يف خأأرب القسأأم وأأوااب اثنيأأا عأأن 22ا صأأائ  م صجنأأون (ومأأ 
القسم، واملع : وما هو  أي القرآن  بقو  قنون  مأا ازعمأون. ج عأد أن أثأ  هللا علأق القأرآن أبنأه قأو  رسأو  مرسأم مأن 

أبنأه صأادق جيمأا بلغأه عأن هللا اعأاا، أعق أه ابطأا  متأان  هللا و ان قد اضمن ذلك ثناء علأق النأيب صألق هللا عليأه وسألم
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امل ر ني جيما اختلقوه علق النيب صلق هللا عليه وسلم مأن قأوهلم (معلأم قنأون) وقأوهلم (أجأرت  علأق هللا  أذاب أم بأه ونأة)، 
ل إليأه وصأفة أبن الأذي بلغأه جلبطم قوهلم إبطاال مؤ أدا ومؤيأدا، جتل يأده ابلقسأم وبأزايدة ال أاء بعأد النفأي، وأتييأده صأا أومأ

وصائ  م، ج ن وصل صائب  ناية عن  وهنم يعلمأون خلقأه وعقلأه ويعلمأون أنأه لأيس صجنأون، إذ شألن الصأائب أن 
 ال ختفق دقا ق ئواله علق أصحابه. 

 وسة. واملع : نفي أن ي ون القرآن من وساوس اجملانني، جسالمة م لغه من اجلنون اقتضي سالمة قوله عن أن ي ون وس 
وجيري علق ما اقدم من القو  أبن املراد ب(رسو   رمي) النيب حممد صلق هللا عليه وسلم أن ي ون قوله (صائ  م) هنا  

 إظ ارا يف مقام اإلضمار للتعريض أبنه معروف عندهم بصحة العقم وأصالة الرأي. 
لمؤانسأة واملواجقأة، ومنأه قيأم للأزوج: صأائ ة والصائب ئقيقته: ذو الصح ة، وهي املالزمة يف أئوا  التجم  واالنفراد ل 

 وللمساجر م  غ ه صائب، قا  امرة القيس:          
ب ق صائيب ملا رأ  الدرب دونه وقا  اعاا ئ اية عن يوسل (اي صائيب السجن)، وقا  احلريري يف املقامة احلاديأة   

 والع رين  وال ل م م  إال صح ة السفينة  . 
طالقأأه علأأق املحأأالط يف أئأأوا    أأ ة ولأأو يف ال أأر،  قأأو  احلجأأاج خياطأأب اخلأأوارج  ألسأأتم أصأأحايب وقأأد يتوسأأعون يف إ 

 ابيهواز ئني رمتم الغدر، واست طنتم ال فر  . وقو  الفضم الل ييب:          
ونه وا ذبونأأأه  أأأم لأأأه نيأأأة يف بغأأأض صأأأائ ه                      بنعمأأأة هللا نقلأأأي م واقلأونأأأأا واملعأأأ : أن الأأأذي ختاصأأأم   

واصفونه ابجلنون ليس صجنون وأن أم خمأالطوه ومالزمأوه واعلمأون ئقيقتأه جمأا قأول م عليأه  إنأه قنأون  إال لقصأد ال  تأان 
 وإساءة السمعة. 

ج ذا موق  هأذه اجلملأة مأ  مأا ق ل أا ومأا بعأدها، والقصأد مأن ذلأك إث أات صأدق حممأد صألق هللا عليأه وسألم وال خيطأر  
ة يف معرا املوازنة واملفاضلة بني وربيم وحممد علي ما السالم وال  ادة هلما صزااي ا ئىت ي م من وجأرة ابل ا  أهنا مسوق

الصفات اجملراة علق وربيم أنه أجضأم مأن حممأد صألق هللا عليأه وسألم.وال أن امل الغأة يف أوصأاف وربيأم مأ  االقتصأاد يف 
 لق ال اين. أوصاف حممد صلق هللا عليه وسلم اؤذن بتفضيم أوهلما ع

ومأأن أمسأأج ال أأالم وأضأأعل االسأأتدال  قأأو  صأأائب ال  أأاف  وانهيأأك مأأذا دلأأيال علأأق واللأأة م انأأة وربيأأم عليأأه  
السالم وم اينة منزلته ملنزلة أجضم اإلنس حممد صلق هللا عليه وسلم إذا وازنأت بأني الأذ رين وقايسأت بأني قولأه (إنأه لقأو  

 ا    أمني)، وبني قوله (وما صائ  م صجنون) اه. رسو   رمي ذي قوة عند ذي العر  م ني مط
   
 

 4748صفحة : 
 
و يل انصرف نظره عن سياق الية يف الرد علق أقوا  امل ر ني يف النيب صلق هللا عليه وسلم ومل يقولأوا يف وربيأم شأيئا   

علأق اين يأاء، وهأي مسأللة هلأا  ين الزخم ري رام أن ينتز  من الية دليال ملأذهب أصأحاب االعتأزا  مأن افضأيم املال  أة
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قا  آخر، علق أنك قد علمأت إن الصأفات الأيت أوريأت علأق (رسأو ) يف قولأه اعأاا (إنأه لقأو  رسأو   أرمي) إا قولأه 
(آمأأني) غأأ  متعأأني انصأأراج ا إا وربيأأم ج هنأأا حمتملأأة االنصأأراف إا حممأأد صأألق هللا عليأأه وسأألم. وقأأد يطغأأق عليأأه ئأأب 

االعتأزا  طغيأاان يرمأي بف مأه يف م أاوي الضأهلة، وهأم يسأم( اب  ذي مسأ ن مأن علأم صجأاري  االسأتدال  لعقا أد أهأم 
 أأالم العقأأالء أن يتصأأد  متصأأد ل يأأان جضأأم أئأأد أبن ينفأأي عنأأه إنأأه قنأأون، وهأأذا  لأأه م أأ  علأأق افسأأ  (رسأأو   أأرمي) 

 ذا مقتل  من وذره. جبربيم جلما إن أريد به حممد صلق هللا عليه وسلم أو هو ووربيم علي ما السالم ج 
وال خيفأق إن العأأدو  عأن اسأأم النأيب العلأأم إا (صأأائ  م) ملأا يأأؤذن بأه (صأأائ  م) مأأن  أوهنم علأأق علأم أبئوالأأه، وأمأأا   

العدو  عن ضم ه إن  ان املراد ب(رسو ) خصوص النأيب صألق هللا عليأه وسألم جمأن اإلظ أار يف مقأام اإلضأمار للووأه 
 ا جذ ر (صائ  م) لتحصيص ال الم به. املذ ور وإذا أريد ب(رسو )  ال 

 [) عطل علق مجلة (وما صائ  م صجنون). 23(ولقد رآه ابيجق امل ني  
واملناس ة بني اجلملتني إن امل ر ني  انوا إذا بلغ م أن الرسو  صلق هللا عليه وسلم خيرب أنأه نأز  عليأه وربيأم ابلأوئي مأن  

ن ذلك الذي يرتاء  له هو و ، ج ذمم هللا بنفي اجلنأون عنأه   بتحقيأق أنأه وقت غار ئراء جما بعده است زأوا وقالوا: إ
إمنا رأ  وربيم القوي ايمني. جضم  الرج  عا د إا صائب من قوله (وما صائ  م) وضم  النصأب عا أد إا (رسأو   

  رمي)، وسياق ال رم ي ني معاد الرا ي واملر ي. 
ال أأرة اهلوا يأأة بأأني طأأريف مطلأأ  ال أأمس ومغرمأأا مأأن ئيأأث يلأأوح ضأأوء الفجأأر  و(ايجأأق): الفضأأاء الأأذي ي أأدو للعأأني مأأن 

 وي دو شفق الغروب وهو يلوح  لنه ق ة زرقاء واملع  رآه ما بني السماء وايرا. 
 و(امل ني): وصل ايجق، أي لرجق الواض( ال ني.  
الصأأالة والسأأالم أبنأأه أجأأق واضأأ( بأأني ال واملقصأأود مأأن هأأذا الوصأأل نعأأت ايجأأق الأأذي اأأراء  منأأه وربيأأم للنأأيب علي مأأا  

ا ت ه جيه املر يات وال يتحيم جيه اخليا ، ووعلت الك الصفة عالمأة علأق ان املر أي ملأك ولأيس خبيأا  ين ايخيلأة الأيت 
يتحيل أا اجملأأانني إمنأأا يتحيلوهنأأا علأق ايرا اتبعأأة هلأأم علأأق مأأا اعأودوه مأأن وقأأت الصأأحة، وقأد وصأأل النأأيب عليأأه الصأأالة 

م امللأأك الأأذي رآه عنأأد نأأزو  سأأورة املأأدثر أبنأأه علأأق  رسأأي وأأالس بأأني السأأماء وايرا، وهلأأذا ا أأرر ذ أأر ظ أأور والسأأال
امللك ابيجق يف سورة الأنجم يف قولأه اعأاا (علمأه شأديد القأو  ذو مأرة جاسأتو  وهأو ابيجأق ايعلأق   دان جتأدا ج أان 

ولقأأد رآه نزلأأة أخأأر  عنأأد سأأدرة املنت أأق عنأأدها ونأأة املأألو )  قأأاب قوسأأني أو أدىن) إا أن قأأا  (أجتمارونأأه علأأق مأأا يأأر 
 الايت، قيم رأ  النيب وربيم علي ما السالم ص ة من و ة و م أوياد من شرقيه. 

[) الضم  عا د إا (صائ  م)  ما يقتضيه السياق ج ن امل ر ني مل يأدعوا أن وربيأم 24(وما هو علق الغيب بضنني  
 ادعوا ذلك للنيب صلق هللا عليه وسلم ظلما وزورا، ولقرب املعاد. ضنني علق الغيب، وإمنا 

 والغيب: ما غاب عن عيان الناس، أو عن علم م وهو اسمية للمصدر.  
واملأأراد مأأا أسأأتلثر هللا بعلمأأأه إال أن يطلأأ  عليأأه بعأأض أن يأأأاءه، ومنأأه وئأأي ال أأرا  ، والعلأأأم بصأأفات هللا اعأأاا وشأأأؤونه،  

 دم يف قوله اعاا (الذين يؤمنون ابلغيب) يف سورة ال قرة. وم اهدة ملك الوئي، واق
 و ت ت  لمة (بضنني) يف مصائل ايمصار بضاد ساقطة  ما اافق عليه القراء.  
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 وئ ي عن أيب ع يد، قا  الطربي: هو ما عليه مصائل املسلمني متفقة وإن اختلفت قراءيم به.  
ل ابن مسعود ابلظاء  وقد اختصر ال اطيب يف منظومته يف الرسم ويف ال  اف  هو يف مصحل أيب ابلضاد ويف مصح 

علق رمسه الضاد إذ قا : الضاد يف (بضنني) لم  ال  را وقد اختلل القراء يف قراءاه جقرأه انج  وابن عامر وعاصم ومحأزة 
هأي القأراءة املواجقأة وأبو وعفر وخلل وروح عن يعقوب ابلضاد الساقطة اليت ختأرج مأن ئاجأة اللسأان بأا يلأي ايضأراس و 

 لرسم املصحل اإلمام. 
   
 

 4749صفحة : 
 
وقرأه ال اقون ابلظاء امل الة اليت خترج من طرف اللسان وأصو  ال نااي العليا، وذ ر يف ال  اف أن النيب صألق هللا عليأه   

وقأأد رويتأأا عأأن النأأيب صأألق هللا عليأأه وسأألم قأأرأ ممأأا، وذلأأك بأأا ال متأأاج إا التن يأأه، ين القأأراءاني مأأا  انتأأا متأأوااراني إال 
 وسلم. 

والضأأاد والظأأاء ئرجأأان خمتلفأأان وال لمأأات املؤلفأأة مأأن أئأأد ا خمتلفأأة املعأأاين غال أأا إال وأأو ئضأأض بضأأادين سأأاقطتني  
وئظ  بظاءين م الني وئض  بضاد ساقطة بعدها ظاء م الة وثالثت ا بضم احلاء وجأت( مأا بعأد احلأاء. جقأد قأالوا: إهنأا 

  لمة ذات مع  وائد وهو اسم صمغ يقا  له: خوالن.   لغات يف
وال شك أن الذين قرأوه ابلظاء امل الة من أهم القراءات املتواارة وهم ابن     وأبو عمرو وال سا ي ورويس عن يعقوب  

ئل ايمصأار قد رووه متواارا عن النيب صلق هللا عليه وسألم ولأذلك جأال يقأدح يف قأراءيم  وهنأا خمالفأة جلميأ  نسأخ مصأا
 ين اواار القراءة أقو  من اواار اخلط إن اعترب للحط اواار. 

ومأأا ذ أأر مأأأن شأأرط مواجقأأة القأأأراءة ملأأا يف مصأأحل ع مأأأان لت أأون قأأراءة صأأأحيحة لأأوز القأأراءة مأأأا، إمنأأا هأأو ابلنسأأأ ة   
 للقراءات اليت مل ارو متواارة  ما بينا يف املقدمة السادسة من مقدمات هذا التفس . 

د اعتذر أبو ع يدة عن اافأاق مصأائل اإلمأام علأق  تابت أا ابلضأاد مأ  ووأود االخأتالف جي أا بأني الضأاد والظأاء يف وق 
القراءات املتواارة، أبن قا   ليس هذا خبالف ال تاب ين الضأاد والظأاء ال خيتلأل خط مأا يف املصأائل إال بأزايدة رأس 

 اه. إئدا ا علق رأس ايخر  ج ذا قد يت ابه ويتداىن  
يريأد مأأذا ال أأالم أن مأأا رسأأم يف املصأأحل اإلمأأام لأأيس خمالفأأة مأأن  تأأاب املصأأائل للقأأراءات املتأأواارة، أي أهنأأم يراعأأون  

اختالف القراءات املتواارة جي ت ون بعض نسخ املصائل علق اعت ار اختالف القراءات وهو الغالب. وه نا اشت ه الرسأم 
 ججاءت الظاء دقيقة الرأس. 

عتذار ينه ملا  انت القراءاتن متوااراني عن النيب صلق هللا عليه وسلم اعتمأد  تأاب املصأائل علأق إئأدا ا وال أر  لال 
 وهي اليت قرأ ما مج ور الصحابة وخاصة ع مان بن عفان، وأو لوا القراءة ايخر  إا ئف  القار ني. 

 الة علمنا أن هللا أنزله ابلوو ني وأنه أراد  ال املعنيني. وإذا اواارت قراءة (بضنني) ابلضاد الساقطة و(بظنني) ابلظاء امل  

This file was downloaded from QuranicThought.com



جلمأا معأ  (ضأأنني) ابلضأاد السأاقطة ج أأو ال حيأم الأذي ال يعطأأي مأا عنأده م أأتق مأن الضأن ابلضأأاد مصأدر ضأأن، وإذا  
 خبم، ومضارعه ابلفت( وال سر. 

ومأا خيأأرب بأه عأن ايمأأور الغي يأة طل أأا  جيجأوز أن ي أون علأأق معنأاه احلقيقأي، أي ومأأا صأائ  م ب حيأأم أي صأا يأوئق إليأأه 
لالنتفا  صا خيرب به حبيث ال ين ئ م عنه إال بعوا اعطونه، وذلك  ناية عن نفي أن ي ون  اهنا أو عراجأا يتلقأق ايخ أار 
 عن اجلن إذا  ان امل ر ون يرتددون علق ال  ان ويزعمون أهنأم خيأربون ابملغي أات، قأا  اعأاا (ومأا هأو بقأو  شأاعر قلأيال
ما اؤمنون وال بقو   اهن قليم ما اذ رون) جلقام هلم الفرق بني ئا  ال  أان وئأا  النأيب صألق هللا عليأه وسألم ابإلشأارة 
إا أن النيب ال يسلهلم عوضا عما خيربهم به وإن ال اهن أيخذ ما خيرب به ما يسمونه ئلواان، جي أون هأذا املعأ  مأن ق يأم 

 أور) (وما أسلل م عليه من أور) ووو ذلك. قوله اعاا (قم ما أسلل م عليه من 
وجيوز أن ي ون (ضنني) قازا مرسال يف ال تمان بعالقة اللزوم لن ال تمان خبم ابيمر املعلوم لل أامت، أي مأا هأو ب أامت  

انأأز  الغيأب، أي مأا يأوئق إليأه، وذلأك أهنأم  أانوا يقولأون (ايأت بقأأرآن غأ  هأذا أو بدلأه) وقأالوا (ولأن نأؤمن لرقيأك ئأىت 
 علينا  تااب نقرةه). 

 ويتعلق (علق الغيب) بقوله (بضنني).  
وئرف (علق) علق هذا الووه صع  ال اء م م قوله اعاا (ئقيأق علأي أن ال أقأو  علأق هللا إال احلأق) أي ئقيأق يب، أو  

ج أأو عأأني مأأا لتضأأمني (ضأأنني) معأأ  ئأأريص، واحلأأرص: شأأدة ال حأأم ومأأا حممأأد ب أأامت شأأيئا مأأن الغيأأب جمأأا أخأأرب م بأأه 
أوئيناه إليه. وقد ي ون ال حيم علق هذه  ناية عن  امت وهو  ناية صرا ة أخأر  عأن عأدم التغيأ . واملعأ : ومأا صأائ  م 

 ب امت شيئا من الغيب، أي ما أخرب م به ج و احلق. 
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ع  الت مة، أي مظنون. ويراد إنأه مظنأون بأه وأما مع  (ظنني) ابلظاء امل الة ج و جعيم صع  مفعو  م تق من الظن ص  

سوء، أي أن ي ون  اذاب جيما خيرب به عن الغيب، و  ر ئذف مفعو  ظنني مذا املع  يف ال الم ئىت صأار الظأن يطلأق 
صع  الت مة جعدي إا مفعو  وائد. وأصم ذلك أهنأم يقولأون: ظأن بأه سأوءا، جيتعأد  إا متعلقأه ايو  حبأرف ابء اجلأر 

  ر استعماله ئذجوا ال اء ووصلوا الفعم ابجملرور جصار مفعوال جقالوا ظنه: صع : ايمه، يقا : سأرق يل  أذا وظننأت   جلما
 جالان. 

وئرف (علق) يف هذا الووه لالستعالء اجملازي الذي هو صع  الظرجية وو(أو أود علق النأار هأد )، أي مأا هأو صأت م  
 ن  ما بلغه، أي أن ما بلغه هو الغيب ال ريب جيه، وع سه قوهلم: ا تمنه علق  ذا. يف أمر الغيب وهو الوئي أن ال ي و 

[) عطل علق (إنه لقو  رسو   رمي)، وهذا روو  ما أقسأم عليأه مأن أن القأرآن قأو  25(وما هو بقو  شيطان رويم  
بقدسأية مصأدره وم انأة ئاملأه  رسو   رمي، بعد أن استطرد بين ما بتلك املستطردات الدالة علق زايدة  مأا  هأذا القأو 
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عند هللا وصدق متلقيه منه عن رةاي حمقة ال ختيم جي ا، ج ان التحلص إا العود لتنزيه القرآن صناس ة ذ ر الغيب يف قولأه 
 اعاا (وما هو علق الغيب بضنني). 

يخ أار عأن أمأور الغيأب اجلنأة ج ن القرآن من أمر الغيب الذي أوئق به إا حممد صلق هللا عليه وسلم، وجيأه   أ  مأن ا  
 والنار ووو ذلك. 

وقد علم أن الضم  عا د إا القرآن ينه اخأرب عأن الضأم  ابلقأو  الأذي هأو مأن وأنس ال أالم إذ قأا  (ومأا هأو بقأو   
 شيطان روأيم) ج أان املحأرب عنأه مأن ق يأم ايقأوا  ال حمالأة، جأال يتأوهم أن الضأم  عا أد إا مأا عأاد إليأه ضأم  (ومأا هأو

 علق الغيب بضنني). 
وهذا إبطا  لقأو  امل أر ني جيأه: إنأه  أاهن، جأ هنم  أانوا يزعمأون إن ال  أان أتاأي م ال أياطني أبخ أار الغيأب، قأا  اعأاا  

(وما هو بقو  شاعر قليال ما اؤمنون وال بقو   اهن قليال ما اذ رون) وقا  (وما انزلت به ال ياطني وما ين غأي هلأم ومأا 
(هأأم أن أأئ م علأأق مأأن انأأز  ال أأياطني اتنأأز  علأأق  أأم أجأأاك أثأأيم) وهأأم  أأانوا يزعمأأون أن ال أأاهن  أأان يسأأتطيعون) وقأأا  

 يتلقق عن شيطانه ويسمون شيطانه ر يا. 
ويف ئأديث جأرتة الأأوئي ونأزو  سأورة والضأأحق: إن محالأة احلطأأب امأرأة أيب هلأب وهأأي أم مجيأم بنأت ئأأرب قالأت للنأأيب  

 د قالك  . صلق هللا عليه وسلم  أر  شيطانك ق
ورويم جعيم صع  مفعو ، أي مرووم. واملرووم: امل عد الأذي يت اعأد النأاس مأن شأره جأ ذا أق أم علأي م رمجأوه ج أو وصأل   

  اشل لل يطان ينه ال ي ون إال متربأ منه. 
ذ أأر [) مجلأأة (جأألين اأأذه ون) معرتضأأة بأأني مجلأأة (ومأأا هأأو بقأأو  شأأيطان روأأيم) وقولأأه (إن هأأو إال 26(جأألين اأأذه ون  

 للعاملني). 
والفأأاء لتفريأأغ التأأوبيخ والتعجيأأز علأأق احلجأأج املتقدمأأة امل  تأأة أن القأأرآن ال جيأأوز أن ي أأون  أأالم  أأاهن وأنأأه وئأأي مأأن هللا  

 بواسطة امللك. 
 وهذا من اقرتان اجلملة املعرتضة ابلفاء  ما اقدم يف قوله اعاا (جمن شاء ذ ره) يف سورة ع س.  
امل أان. وهأو اسأتف ام إن أاري عأن م أان ذهأامم، أي طريأق ضأالهلم،   أيال حلأاهلم يف سألوك  و(أين) اسم استف ام عأن 

 طرق ال اطم حبا  من ظم الطريق اجلادة جيسلله السا م من را عليه سلو ه، أي أعد  عن هذا الطريق ج نه مضلة. 
 هم من الطعن يف القرآن. وجيوز أن ي ون االستف ام مستعمال يف التعجيز عن طلب طريق يسل ونه إا مقصد 
واملعأأ : أنأأه قأأد سأأدت علأأي م طأأرق متأأان م إذ ااضأأ( ابحلجأأة الدامغأأة بطأأالن ادعأأاء م أن القأأرآن  أأالم قنأأون أو  أأالم   

  اهن، جماذا ادعون بعد ذلك. 
ب واعلأم أن مجلأة (أيأن اأذه ون) قأد أرسأألت مأ ال، ولعلأه مأن م ت أرات القأرآن و نأأت رأيأت يف  أالم بعضأ م: أيأن يأأذه 

 بك، ملن  ان يف خطل وعماية. 
 [)  28[ ملن شاء من م أن يستقيم 27(إن هو إال ذ ر للعاملني  
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بعد أن أجاق م من ضاللت م أرشدهم إا ئقيقة القرآن بقوله (إن هو إال ذ ر للعاملني)، وهذه اجلملة اتنز  منزلة املؤ دة   

ردت علق العاطل، ذلك أن القصر املستفاد من النفأي واالسأت ناء يف قولأه جلملة (وما هو بقو  شيطان رويم) ولذلك و
(إن هأأو إال ذ أأر للعأأاملني) يفيأأد قصأأر القأأرآن علأأق صأأفة الأأذ ر، أي ال غأأ  ذلأأك وهأأو قصأأر إضأأايف قصأأد منأأه إبطأأا  أن 

وأيم، وبأذلك  ي ون قو  شاعر، أو قو   اهن، أو قأو  قنأون، جمأن مجلأة مأا أجأاده القصأر نفأي أن ي أون قأو  شأيطان ر 
  ان جيه أت يد جلملة (وما هو بقو  شيطان رويم). 

والذ ر اسم جيم  معاين الدعاء والوع  حبسن ايعما  والزور عن ال اطم وعن الضال ، أي ما القرآن إال اذ   جلميأ   
حملاجظأأة علأأق النأأاس ينتفعأأون بأأه يف صأأالح اعتقأأادهم، وطاعأأة هللا رمأأم، ويأأذيب أخالق أأم، وآداب بعضأأ م مأأ  بعأأض، وا

 ئقوق م، ودوام انتظام مجاعت م، و يل يعاملون غ هم من ايمم الذين مل يت عوه. 
 ف(العاملني) يعم  م ال  ر يهنم مدعوون لالهتداء به ومستفيدون با واء جيه.  
ل قصأر علأق  ج ن قلت: القرآن ي تمم علق أئاديث اين ياء وايمم وهأو أيضأا معجأزة حملمأد صألق هللا عليأه وسألم ج يأ 

  ونه ذ را. 
قلت: القصر اإلضايف ال يقصد منأه إال ختصأيص الصأفة ابملوصأوف ابلنسأ ة إا صأفة أخأر  خاصأة، علأق أنأك لأك أن  

لعأأم القصأأر ئقيقيأأا مفيأأدا قصأأر القأأرآن علأأق الأأذ ر دون غأأ  ذلأأك مأأن الصأأفات، جأأ ن مأأا اشأأتمم عليأأه مأأن القصأأص 
 ت ذلك يف املقدمة السابعة. وايخ ار مقصود به املوعظة والعربة  ما بين

وأما إعجازه جله مأدخم عظأيم يف التأذ   ين إعجأازه دليأم علأق أنأه لأيس ب أالم مأن صأن  ال  أر، وإذا علأم ذلأك وقأ   
 اليقني أبنه ئق. 

وأبد  من (للعاملني) قوله (ملن شاء من م أن يستقيم) بد  بعض من  م، وأعيد مأ  ال أد  ئأرف اجلأر العامأم م لأه يف   
 أد  منأه لتل يأد العامأم  قولأه اعأاا (ومأن النحأم مأن طلع أا قنأوان) وقولأه (قأا  املأر الأذين اسأت ربوا مأن قومأه للأأذين امل

استضعفوا ملن آمن من م)، واقدم يف سورة اينعأام. واخلطأاب يف قولأه (مأن م) للأذين خوط أوا بقولأه (جألين اأذه ون) وإذا  
 أأان ذ أأر (ملأأن شأأاء مأأن م أن يسأأتقيم) مأأن بقيأأة العأأاملني أيضأأا حب أأم قيأأاس  أأان القأأرآن ذ أأرا هلأأم وهأأم مأأن مجلأأة العأأاملني  

 املساواة، جفي ال الم  ناية عن ذلك. 
وجا دة هذا اإلبدا  التن يه علق أن الذين اذ روا ابلقرآن وهم املسلمون قد شأاةوا االسأتقامة ينفسأ م جنصأحوا أنفسأ م،  

 وهو ثناء علي م. 
الذين مل يتذ روا ابلقرآن ما ئأم بيأن م وبأني التأذ ر بأه إال أهنأم مل ي أاةوا أن يسأتقيموا، بأم ويف مف وم الصلة اعريض أبن  

رضوا ينفس م ابالعوواج، أي سوء العمم واالعتقاد، ليعلم السامعون أن دوام أولئك علأق الضأال  لأيس لقصأور القأرآن 
ون (قلوبنا يف أ نة با ادعوان إليأه ويف آذاننأا وقأر ومأن عن هدي م بم يهنم أبوا أن ي تدوا به، إما للم ابرة جقد  انوا يقول

 بيننا وبين م ئجاب) وإما لإلعراا عن القيه (وقا  الذين  فروا ال اسمعوا هلذا القرآن والغوا جيه لعل م اغل ون). 
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مأم خبأط مسأتقيم واالستقامة مستعارة لصالح العمم ال اط ، وهو االعتقاد، والظأاهري هأو ايجعأا  وايقأوا  ا أ ي ا للع 
ا  يه معقو  صحسأوس.   إن الأذين مل ي أاةوا أن يسأتقيموا هأم ال أاجرون ابلقأرآن وهأم املسأوق هلأم ال أالم، ويلحأق مأم 
علق مقادير متفاواة  م من جرط ابالهتداء ب يء من القرآن من املسلمني ج نه ما شاء أن يستقيم ملأا جأرط منأه يف أئأوا  

 أو أزمان أو أم نة. 
ذه اليأة إشأارة بينأأة علأق أن مأن اخلطأل أن يأأوزن ئأا  الأدين اإلسأالمي صيأأزان أئأوا  بعأض املسألمني أو معظم أأم  ويف هأ 

 مأأا يفعلأأه بعأأض أهأأم اينظأأار القاصأأرة مأأن الغأأربيني وغأأ هم إذ جيعلأأون وو أأة نظأأرهم التلمأأم يف ئالأأة ايمأأم اإلسأأالمية 
 لسفت م يف  نه الداينة اإلسالمية. ويستحلصون من استقرا  ا أئ اما  لية جيعلوهنا قضااي لف

وهأأذه اليأأة صأأرمة يف إث أأات امل أأيئة لإلنسأأان العاقأأم جيمأأا أييت ويأأد ، وأنأأه ال عأأذر لأأه إذا قأأا : هأأذا أمأأر قأأدر، وهأأذا  
م توب عند هللا، ج ن الك  لمات يضعوهنا يف غ  حماهلا، وبذلك ي طم قو  اجلربية، وي  أت للع أد  سأب أو قأدرة علأق 

 تع  . اختالف ال
 [) جيوز أن ا ون اذييال أو اعرتاضا يف آخر ال الم. 29(وما ا اةون إال أن ي اء هللا رب العاملني  
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وجيوز أن ا ون ئأاال. واملقصأود الت ميأم واالئأرتاس يف معأ  ملأن شأاء مأن م أن يستقسأم، أي وملأن شأاء لأه ذلأك مأن   

ن قوله اعاا (إن هذه اذ رة جمن شأاء اختأذ إا ربأه سأ يال ومأا ا أاءون إال أن ي أاء العاملني، واقدم يف آخر سورة اإلنسا
 هللا إن هللا  ان عليما ئ يما). 

والفرق بين ما أن يف هذه الية وصل هللا اعأاا ب(رب العأاملني) وهأو مفيأد التعليأم الرا أاط م أيئة مأن شأاء االسأتقامة  
عأأاملني ج أأو اخلأأالق جأأي م دواعأأي امل أأيئة وأسأأ اب ئصأأوهلا املتسلسأألة وهأأو الأأذي مأأن العأأاملني مل أأيئة هللا ذلأأك ينأأه رب ال

أرشدهم لالستقامة علق احلق، ومذا الوصل ظ أر مزيأد االاصأا  بأني م أيئة النأاس االسأتقامة ابلقأرآن وبأني  أون القأرآن 
 ذ را للعاملني. 

و بعلمأأه وئ متأأه ينأأوط م أأيئته هلأأم االسأأتقامة وأمأأا آيأأة سأأورة اإلنسأأان جقأأد ذيلأأت (أبن هللا  أأان عليمأأا ئ يمأأا) أي ج أأ 
صواض  صالئيت م هلا جيفيأد أن مأن مل ي أل أن يتحأذ إا ربأه سأ يال قأد ئرمأه هللا اعأاا مأن م أيئته اخلأ  بعلمأه وئ متأه  

  ناية عن شقا  م. 
 يف سورة اإلنسان.  و(ما) انجية، واالست ناء من مصادر حمذوجة د  علي ا قوله (إال أن ي اء هللا) واقدم بيان ذلك 
ويف هذه الية وآية سورة اإلنسان إجصاح عن شرف أهم االستقامة ب وهنم صحم العناية من رمم إذا شاء هلم االسأتقامة  

وهيلهم هلا، وهذه العناية صع  عظيم حت  أهم العلم يف ال  ل عن ا، جمن م من اطوح به إا اجلأرب ومأن م مأن ار أق يف 
م من اعتد  ججزم بقأوة للع أاد ئادثأة ي أون مأا اختيأارهم لسألوك اخلأ  أو ال أر جسأماها بعأض هأؤالء وهدة القدر، ومن 
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قدرة ئادثة وبعض م مساها  س ا. ومحلوا ما خالل ذلك من ظواهر الايت وايخ أار علأق مقأام اعلأيم هللا ع أاده التألدب 
 م  والله. 

متعأارا الايت القرآنيأة وايئاديأث الن ويأة. ومأن ورا أه سألك دقيأق وهذا أقصق ما بلغت إلية ايج ام القوهة يف قامأم  
 ي ده قد اقصر عنه ايج ام. 

 بسم هللا الرمحن الرئيم   
 سورة االنفطار  
 مسيت هذه السورة (سورة االنفطار) يف املصائل ومعظم التفاس .  
ه وسألم مأن سأره أن ينظأر إا يأوم القيامأة  لنأه ويف ئديث رواه الرتمذي عن ابن عمر قا   قا  رسو  هللا صألق هللا عليأ 

رأي عني جليقرأ إذا ال مس  ورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء ان قت  . قأا  الرتمأذي: ئأديث ئسأن غريأب. 
 وقد عرجت ما جيه من االئتما  يف أو  سورة الت وير. 

هنأا ال حأاري يف  تأاب التفسأ  مأن صأحيحه. ومل ومسيت يف بعض التفاس  (سورة إذا السماء انفطأرت) ومأذا االسأم عنو  
 يعدها صائب اإلاقان م  السور ذات أ  ر من اسم وهو  االنفطار  . 

 وووه التسمية وقو  مجلة (إذا السماء انفطرت) يف أوهلا جعرجت ما.  
  ومسيت يف قليم من التفاس  (سورة انفطرت)، وقيم اسمق (سورة املنفطرة) أي السماء املنفطرة. 
 وهي م ية ابالافاق.  
 وهي معدودة ال انية وال مانني يف عداد نزو  السور، نزلت بعد سورة النازعات وق م سورة االن قاق.  
 وعدد آي ا اس  ع رة آية.  
  
 أغراض ا  
 واشتملت هذه السورة علق: إث ات ال عث، وذ ر أهوا  اتقدمه.  
 م عن االعرتاف بتوئيد هللا اعاا وعن النظر يف دال م وقو  ال عث واجلزاء. وإيقاظ امل ر ني للنظر يف ايمور اليت صرجت  
 وايعالم أبن ايعما  حمصاة. وبيان وزاء ايعما  خ ها وشرها.  
 وإنذار الناس أبن ال مس وا شيئا ينجي م من وزاء هللا إايهم علق سيء أعماهلم.  
[ علمأأت نفأأس مأأا 4[ وإذا الق أأور بع أرت 3وإذا ال حأأار ججأأرت  [2[ وإذا ال وا أأب انت أرت 1(إذا السأماء انفطأأرت  

[) االجتتاح ب(إذا) اجتتأاح م أوق ملأا يأرد بعأدها مأن متعلق أا الأذي هأو وأواب مأا يف (إذا) مأن معأ  5قدمت وأخرت  
يف ال رط  ما اقأدم يف أو  سأورة إذا ال أمس  أورت، سأو  أن اجلمأم املتعاطفأة املضأاف إلي أا هأي هنأا أقأم مأن الأآليت 

سأأأورة الت أأأوير ين املقأأأام مل يقأأأتض اطويأأأم اإلنطأأأاب  مأأأا اقتضأأأاه املقأأأام يف سأأأورة الت أأأوير وإن  أأأان يف  لتي مأأأا مقأأأتض 
 اإلنطاب ل نه متفاوت ين سورة الت وير من أو  السور نزوال  ما علمت آنفا. 
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ث أات ال عأث واجلأزاء واإلنأذار واقأرر وأما سورة االنفطار ج ين أا وبأني سأورة الت أوير أربأ  وسأ عون سأورة ا أرر يف بعضأ ا إ 
 عند املحاط ني جلغ  اطويم اإلطناب والت ويم. 

 و(إذا) ظرف للمستق م متضمن مع  ال رط.  
 واملعربون يقولون: خاجض ل رطه منصوب جبوابه، وهي ع ارة عن ئسنة وامعة.  
   
 

 4753صفحة : 
 
ال مفتتحة صسند إليه خمأرب عنأه صسأند جعلأي دون أن يأؤاق ابجلملأة والقو  يف اجلمم اليت أضيل إلي ا (إذا) من  وهنا مج  

 الفعلية ودون اقدير أجعا  حمذوجة ق م ايمساء، لقصد االهتمام ابملسند إليه واقوية اخلرب. 
 و ذلك القو  يف ا رير  لمة (إذا) بعد ئروف العطل  القو  يف مجم (إذا ال مس  ورت).  
 عم ال يء مفطورا، أي م قوقا ذا جطور، واقدم يف سورة امللك. وانفطرت: مطاو  جطر، إذا و 
وهأذا االنفطأأار: انفأراج يقأأ  جيمأا يسأأمق ابلسأماء وهأأو مأا ي أأ ه الق أة يف نظأأر الرا أي يأأراه اسأ  جيأأه ال وا أب يف أمسأأات  

قأب القأرون اأد  مض وطة اسمق ابيجالك ا اهد ابلليأم، ويعأرف مست أا يف الن أار، وم أاهديا يف صأورة متماثلأة مأ  اعا
علق لانس ما هي مصورة منه ج ذا اختم ذلأك وختللتأه أوسأام أو عناصأر غري أة مأن أصأم نظامأه اف  أت الأك الط أاق 

 والح جي ا ا قق ج ان عالمة علق اوال  النظام املتعلق ما  له. 
ون ق أم يأوم ال عأث وأنأه مأن والظاهر أن هذا االنفطار هو املعرب عنه ابالن قاق أيضا يف سورة االن قاق وهو ئدث ي أ 

أشأراط السأأاعة ينأأه مصأم عنأأد إجسأأاد النظأام الأأذي أقأأام هللا عليأه ئر أأات ال وا أأب وئر أة ايرا وذلأأك يقتضأأيه قرنأأه 
 ابنت ار ال وا ب وافجر ال حار وا ع ر الق ور. 

للسأأماوات يأأوم وأمأأا ال  أأط الأأذي اقأأدم يف سأأورة الت أأوير يف قولأأه (وإذا السأأماء   أأطت) جأأذلك عأأرا آخأأر يعأأرا  
 احل ر ج و من ق يم هللا اعاا (ويوم ا قق السماء ابلغمام ونز  املال  ة انزيال). 

 واالنت ار: مطاو  الن ر ضد اجلم  وضد الضم، جالن ر هو رمي أشياء علق ايرا بتفرق.  
ا). جانت أار ال وا أب مسأتعار لتفأرق وأما التفرق يف اهلواء ج طالق الن ر عليه قاز  ما يف قوله اعأاا (ججعلنأاه ه أاء من أور  

هيئات اوتماع ا املعروجة يف مواقع ا، أو مسأتعار خلروو أا مأن دوا أر أجال  أا ومسويأا جت أدو مضأطربة يف الفضأاء بعأد أن  
  انت الوح  لهنا قارة، جانت ارها ا ددها وافرق قتمع ا، وذلك من آاثر اخأتال  قأوة اجلاذبيأة الأيت أقأيم علي أا نظأام العأامل

 ال مسي. 
وافج  ال حار انطالق ما  ا من مستواه وجيضانه علق ما ئوهلا من ايرضني  ما يتفجر ماء العني ئني ئفرها لفساد    

  رة اهلواء اليت هي ضاغطة علق مياه ال حار وبذلك التفج  يعم املاء علق ايرا جي لك ما علي ا وخيتم سطح ا. 
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، وال ع أأرة: االنقأأالب، ويقأأا : بع أأر املتأأا  إذا قلأأب بعضأأه علأأق بعأأض. قأأا  يف ومعأأ  (بع أأرت): انقلأأب ابطن أأا ظاهرهأأا 
ال  اف  بع ر مر ب من ال عث من راء ضمت إليه. وقا  ال يضاوي قيم: إن بع ر مر أب مأن بعأث وراء اإلاثرة   سأمم 

ر معأ  جعلأني بعأث اه. ونقم م له عن السأ يلي. وأن بع أر منحأوت مأن بعأث وإاثرة م أم بسأمم، وئوقأم، جي أون يف بع أ
 وأاثر، أي أخرج وقلب، ج لنه قلب يوم إخراج ما يف املقلوب. 

 والذي اقتصر عليه أهة اللغة أن مع  بع ر: قلب بعض شيء علق بعضه.  
وبع رت الق ور: ئالة من ئاالت االنقالب ايرضي واخلسل خصت ابلذ ر من بني ئاالت ايرا ملا جي ا مأن اهلأو   

ايرا وقد ألقت علق ظاهرها ما  أان يف ابطأن املقأابر مأن و أث  املأة ورجأات، جأ ن  أان ال عأث عأن ابستحضار ئالة 
عدم  ما ما  إليه بعض العلماء أو عن افريق  مأا رآه بعأض آخأر، جأ ن بعأث ايوسأاد ال املأة جيأوز أن خيأتص ابل عأث 

 عن افريق وخيتص بعث ايوساد ال الية والرمم ابل ون عن عدم. 
مت نفس ما قدمت وأخرت) وواب ملا يف (إذا) من مع  ال رط، ويتناز  التعلق به مجي  ما ذ ر من  لمات ومجلة (عل 

 (إذا) ايرب . وهذا العلم  ناية عن احلساب علق ما قدمت النفوس وأخرت. 
ب أرطه  وعلم النفوس صا قدمت وأخرت مصم بعد ئصو  ما اضمنته مجم ال أرط ب(إذا) إذ ال يلأزم يف ربأط امل أروط 

أن ي ون ئصوله مقاران حلصو  شرطه ين ال روط اللغوية أس اب وأمارات وليست علال، وقد اقدم بيان ذلك يف سورة 
 الت وير. 

وصيغة املاضي يف قوله (انفطرت) وما عطل عليه مستعمله يف املستق م ا  ي ا لتحقيق وقأو  املسأتق م حبصأو  ال أيء  
 يف املاضي. 

صا قدموا وأخروا عند ئصو  الك ال روط لعدم االعتداد بعلم م بذلك الذي  ان يف احلياة الدنيا، وإث ات العلم للناس  
 جنز  منزلة عدم العلم  ما اقدم بيانه يف قوله (علمت نفس ما أئضرت) يف سورة الت وير. 

 و(نفس) مراد به العموم علق وو ما اقدم يف (علمت نفس ما أئضرت) يف سورة الت وير.  
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